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Prydplanter og ugras

i samfunnets blomsterhage

Det er vanskelig for de funksjonshemmete å bli godtatt som medmennesker
- også i et velferdssamfunn som vårt. De funksjonshemmete vet det, av bitter
erfaring. De renner hodet mot muren - ikke bare hver dag, men mange ganger
daglig. De aller fleste finner seg i det, resignerer, tar til takke med de smulene
som faller på dem, sitter som umyndiggjorte pariakastemedlemmer nederst
ved bordet. Til tross for Menneskerettighetserklæringen. Til tross for at det er
alminnelig godtatt at det må anses som en forbrytelse å krenke menneskeverdet.
Og til tross for at alle ansvarsbevisste mennesker i dag kappes om å bruke store
og løfterike ord om integrering av de funksjonshemmete i alle kriker og kroker
av ·samfunnet.
Men det er også funksjonshemmete som er så grovt uforskammete at de reiser
seg og protesterer på vegne av sine skjebnefeller. Protesterer mot alle offentlige
omfavnelser. Krever noe mer enn .svada. Krever anerkjennelse - å bli godtatt
som fullverdige mennesker. De krever faktisk enda mer: Å få uttale seg. Å bli
tatt med på råd. Ja, å få være med i samfunnsplanleggingen.
Og særlig sterkt kommer disse kravene fra interesse-organisasjonene, fra men
nesker som de funksjonshemmete selv har valgt til å gå i bresjen - skjebnefeller
og ikke-handikapte mennesker som har de funksjonshemmetes tillit, mennesker
som er valgt eller ansatt som de funksjonshemmetes talerør, og for hvem
det ville være den groveste forbrytelse å svikte denne tilliten. Det er mennesker
som tusener av funksjonshemmete knytter sitt håp og sin framtid til.
Interesseorganisasjonene har da også i stigende grad vunnet anerkjennelse.
Særlig stortingsrepresentanter og representanter for sentralmyndighetene er
blitt rause med å dele ut blomster til disse organisasjonene. En har kunnet re
gistrere betydelig framgang på mange områder. De funksjonshemmete kan litt
etter litt våge å gå oppreist, selv om det store flertallet av dem ennå ikke er nådd
så langt.
Men de reaksjonære kreftene er fortsatt sterke. Folk som selvbestaltet opptrer
som de funksjonshemmetes talsmenn. Fremdeles har også myndighetene en
hang til å være svært lydhøre overfor folk som framstiller seg som eksperter på
de funksjonshemmetes problemer uten å ha noen myndighet til dette - uten
å ha de funksjonshemmetes støtte og tillit - folk som ikke selv kjenner «hvor
skoen trykker». Det er folk som lever på den andre siden av muren, som ikke
som de funksjonshemmetes egne talsmenn har forutsetninger for å identifisere
seg med den gruppen de opptrer som talsmenn for. Folk som i realiteten be
trakter seg selv som prydplanter i samfunnets blomsterhage - og de funksjons
hemmete som ugras - selv om dette bare kommer fram i dagen når det skjer en
«arbeidsulykke».
Det er faktisk på høy tid å få alle former for «omsorg for de funksjonshem
mete» inn under betryggende kontroll. Og det må bli sentralmyndighetene og
interesseorganisasjonene i fellesskap som sørger for den fornødne kontroll og
samordning av alt som vedrører de funksjonshemmete. Th. S.
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OLAF HASSEL

Kongens fortjenstmedalje
til

Ved en høytidelig sammenkomst som
Døves menighet arrangerte i Oslo Dø
veforenings lokale søndag 13. septem
ber ble vår avholdte skjebnefelle Olaf
Hassel overrakt Kongens fortjenstme
dalje i gull av fylkesmann Petter Koren.
Det var en meget beveget Olaf Hassel
som sto på podiet da fylkesmannen
festet medaljen på brystet hans og over
rakte diplomet. Og forsamlingen reiste
seg under seremoniet og hyllet Hassel
med ovasjonsartet bifall. Men så har
jo også Olaf Hassels navn gjentatte
ganger fløyet verden over, og vi døve
har i mange år sett opp til ham som et
strålende eksempel.

Blant de innbudte til denne sammen
komsten så en utenom fylkesmann
Koren og hedersgjesten Hassel også
Norske Døves Landsforbunds formann
Thor Gisholt mf frue, fru Brun fra
Meteorologisk Institutt, styreforman
nen i Hjemmet for Døve, advokat Dons,
hovedpresten for Norges døve, Conrad
Vogt-Svendsen mf frue, Oslo Døve
forenings formann, Sven Braathen mf
frue, døvekapellan Torodd Evjen Olsen
mf frue, døvekonsulent John Vigrestad
mf frue, tidligere bestyrerinne ved
Hjemmet for Døve, Signy Røyset, m.
flere.

Ved overrekkelsen av medaljen sa
fylkesmannen bl. a.: «En av mine opp
gaver er å dele ut Kongens fortjenst
medalje, og her i kveld er det en som
er funnet verdig - Olaf Hassel. Det
skulle ikke være nødvendig å fortelle
dere hvorfor han er funnet verdig til
denne medaljen. - Olaf Hassel er døv
fra fødselen, men han er et lysende ek
sempel for oss alle. Mer enn noen annen
har han sett ut over stjerneverdenen, og
sett ting som ingen andre har sett. Han
har ikke bare sett dette, men også sett
inn i menneskers indre. Det arbeidet
Hassel er blitt pålagt, har han utført
med den største nøyaktighet og omhu.
Han har også vist sitt gode hjertelag
hjulpet sine medmennesker og vist dem
omsorg som få andre. Jeg vet ikke om
Hassel har sett Gud på stjernehim
melen, men Gud har pålagt ham å vise
omsorg for sine medmennesker. Som
kongens representant kan jeg bare si at
kongen har anbefalt deg denne medal
jen med den største glede.»

i gull

Vi skal her i korte trekk nevne Olaf
Hassels vita:

Olaf er født 12. mai 1898 i Øvre
Sandsvær, og er døv fra fødselen av.
Han fikk sin skolegang på Kristiania
off. skole for døve, hvor han gikk i 8 år.
Etter skolegangen arbeidet han på
farsgarden, men hans våkne og levende
sinn og hans ekte forskernatur drev
ham videre, og han studerte meteoro
logi, astronomi m. m. på egen hånd i
sin fritid. I 1928 ble han nordlys-obser
vatør hos professor Størmer. Året 1941
ble han meteorolog-assistent på klima
avdelingen ved Meteorologisk Institutt,
og i 1954 ble han fullmektig ved denne
avdelingen.

Hassel har hatt en rekke tillitsverv
blant de døve. Vi kan nevne at han i en
toårs-periode (1941-1942) var formann
i Drammen og Omegns Døveforening.
Fra 1941 har han vært medlem av
Rådgivende komite for den geistlige
betjening av døve (Kirke- og under
visningsdepartementet). Fra 1948 med
lem av styret for Hjemmet for Døve.
Fra 1948 medlem av Døves menighets
råd i Oslo, hvorav i årene 1969-70 som
formann.

Hassel har tidligere mottatt følgende
utmerkelser: Fra Nansen-fondet, fra
Det Norske Vitenskapsakademi, Ameri
can Association of Variable Star
Observers' plakett (som siden inn
stiftelsen i 1934 bare er blitt tildelt 4
personer). I 1969 ble han utnevnt til
æresmedlem av Norsk Astronomisk
Selskap.

Hassel er en av de meget få nord
mennene som uten å ha en formell aka
demisk utdannelse har fått internasjo
nalt ry for naturvitenskapelige opp
dagelser. Han ble tidlig interessert i
astronomi, og han har tilegnet seg et så
grundig kjennskap til stjernehimmelen
at det må betegnes som enestående i vår
tid. Hassel har æren av å være den
første og hittil eneste nordmann som
har fått sitt navn knyttet til en komet.

I året 1960 var Hassel den første som
så Nova Herculis, 7. mars. For denne
oppdagelsen ble han tildelt Fridtjof
Nansens belønning av Det Norske
Vitenskapsakademi.

I årene 1932-39 arbeidet Hassel med
dybde- og temperaturmålinger i en

rekke innsjøer. Dette programmet ble
utført med støtte fra Nansenfondet.

Mange rosende ord og takksigelser
strømmet mot Olaf Hassel etter at fyl
kesmannen hadde overrakt medaljen.

Forbundsformann Thor Gisholt over
rakte en gave med følgende hilsen:
«På vegne av Norske Døves Landsfor
bund vil jeg gjerne få gratulere Olaf
Hassel med den høye utmerkelsen.
Det er en stor oppmuntring for alle
andre døve at du, Olaf Hassel, har fått
denne utmerkelsen. Du har vist at døve
også kan - de kan nå langt her i livet,
selv om hørselen mangler. Men det er
kanskje først og fremst for din livsførsel
vi ser opp til deg. Der har du vært et
strålende eksempel for alle oss andre.
Din virksomhet har ført til at du har
fått mange oppdrag rundt om i landet,
og derfor har du fått liten tid til å delta
i vårt organisasjons-arbeid, utenom det
arbeidet du har gjort for Hjemmet for
Døve og Døves menighet. Men likevel
fikk du tid til ei være formann i Dram
men og Omegns Døveforening, og helt
siden 1930-årene har du vært en meget

Vi Olav
Norges konge
gjør vitterlig

at vi under 29. juni 1970
har tildelt

meteorologfullmektig
Olaf Hassel

vår fortjenstmedalje i gull.

OlavR.
Odd Grønvold

Teksten på diplomet.



Speiderne skal lære hånd-alfabetet
Nytt ferdighetsmerke:

«Kunne anvende enhånds-alfabetet (de døves hånd-alfabet)>>

aktiv.skribent i «Tegn og Tale», liksom
du nå fortsetter det i Døves Tidsskrift.
Det du har skrevet, har meget ofte hatt
stor kulturell verdi, interessante artik
ler, gode forslag og råd. Du har gått
sterkt inn for å skape interesse for mo
ralske og kulturelle verdier hos de døve.
Takkfor innsatsen hittil- jeg håper du
fortsetter - og igjen: Våre hjerteligste
gratulasjoner med medaljen. Du har for
tjent den!»

Det var ellers gode taler av advokat
Dons, fru Brun, Sven Braathen, Signy
Røyset og John Vigrestad. - Vogt
Svendsen sa bl. a. at han følte en dyp
beundring for Hassel. Det som ingen
andre kan gjøre, det gjør Hassel. Alltid
rede til å hjelpe, til å gi en hjelpende
hånd. Jeg er glad for at Hassel har fått
en medalje, og ikke penger. Hvis han
hadde fått penger, ville han bare øst
dem rundt omkring seg. Men denne
medaljen kan han ikke gi bort, og det
skal vi være glade for. Hans hjerte har
alltid stått til Hjemmet for Døve, han
har vist omtanke for de som bor der,
og han har satt pris på de skjønnhets
inntrykkene en kan glede seg over når
en står der oppe og skuer ut over fjor
den. - Velsigne deg for ditt rike og
varme sinnelag, sluttet Vogt-Svendsen.

Litt forsinket lot en seg maten smake.
God kaffe og herlige smørbrød ble ser
vert, og ellers gikk praten livlig. De
som var til stede var både glade og
stolte over den store begivenheten som
ble Olaf Hassel til del.

I vår fikk Norske Døves Landsforbund
henvendelse fra Norsk Speidergutt
Forbund, som ønsket å innføre en ny
ferdighets-grad i speiderarbeidet, med
sikte på at speiderne skulle lære seg
enhånds-alfabetet. Dette fant NDL
meget gledelig, og NDL har hatt for
nøyelsen av å hjelpe speiderguttfor
bundet med å utarbeide orientering om
bruken av håndalfabetet. Samtidig er
det også gitt en del opplysninger om de
døves kommuniserings-metoder, tegn
språket, hvordan en skal tale med døve
osv., beregnet på speiderlederne, slik at
speiderguttene ikke bare kommer til å
lære håndalfabetet, men også litt om
de døves problemer.

I bladet «PEFF», Norsk Speidergutt
Forbunds programtips for patrulje
førere, høsten 1970, finner vi følgende
orientering:

Fylkesmann Koren fortalte til slutt
om guden Janus med de to ansiktene.
Han kom inn på sin stilling som repre
sentant for kongen, regjeringen og de
partementene, og hva det innebar å
være fylkesmann. «Dere har nå fått
et lite innblikk i min stilling. Ikke alltid
er oppgavene morsomme, men det er
noe som heter plikter og lover. Vi har
hørt så ofte om «verdens lys». Det min
ner meg meget om solens lys. Vi skal
være verdens lys, men det betyr ikke at
vi skal være store inne i oss selv. Vi
skal være Guds lys», sluttet fylkes
mannen.

Olaf Hassel hadde vanskelig for å
finne de rette ordene da han denne
gangen skulle takke for aU hyllesten.
Og det kan vi så godt forstå.

Vi tar hatten av oss i ærbødighet for
den enestående innsatsen Olaf Hassel
har gjort - enten vi betrakter ham som
døv eller ikke døv. Han er et enestående
menneske, som for alltid har skrevet sitt
navn både på stjernehimmelen og i men
neskenes verden.

Karin Jensen.

23. september var Olaf Hassel i audiens
hos kongen på slottet, for å takke for
medaljen.

- Nei, svarte kongen. - Det er vi
andre som skal takke. De har nemlig
utført et stort vitenskapelig arbeid
under meget vanskelige forhold.

DESEMBER
1. møte. Håndalfabetet
Under punkt 5 (speiderferdigheter) i
1.-graden kan dere velge 3 av 9 forskjel
lige ferdigheter. En av disse er: «Kunne
anvende enhånds-alfabetet (de døves
håndalfabet).»

Det er en livsbetingelse for mennesket
å få kommunisere med medmennesker.
Å få motta og meddele tanker, meninger
og ideer er nødvendig for den åndelige
utvikling. Og vi forstår derfor at det
var tvingende behov som førte til at
det ble skapt spesielle kommuniserings
systemer for de menneskene som var av
skåret fra normal språklig kontakt med

sine medmennesker fordi deres hørsels
sans var satt ut av funksjon. Det er
konstruert tegnspråk og håndaIfabeter
som former for synlig språkmeddelelse
(for døve og sterkt tunghørte), og som
dessuten kan føles (i samtale med døv
blinde). De døve lærer å tale, men de
kan ofte ikke snakke godt, fordi det er
uhyre vanskelig å lære å tale når en
aldri har hørt en lyd. Den som hører,
korrigerer sin tale ved hjelp av hørselen.
Den som hører normalt, og som lærer
seg litt av de døves kommuniserings
metoder, vil ikke bare selv lettere kunne
gjøre seg forstått overfor de døve, men
han vil også ha lettere for å forstå de
døve som understøtter sin ofte mindre
gode tale med tegn og håndalfabet.

Det finnes mange forskjellige tegn
språk i verden, f. eks. det som india
nerne brukte for å snakke med andre
folkeslag. Tegnspråket består i at det
blir «tegnet» symboler i luften for de
forskjellige ordene, samtidig med at
tilsvarende ord blir uttalt. Ordet
«kjære» tegnes ved å legge høy"re hånd
på hjertet. Ordet «mann»: høyre peke
finger markerer en strek på overleppen
(= bart). Osv.

Enhånds-alfabetet vil ofte kunne
være et godt hjelpemiddel i kontakten
med døve og sterkt tunghørte. Ved hjelp
av dette vil en kunne stave bokstavene
i luften like fort - eller fortere '- enn
det er mulig å skrive med bokstavskrift
på papir.

Når du snakker med en døv, så husk
å snakke tydelig, litt langsommere enn
normalt, still deg slik at han ser din
munn godt, og pass på at ansiktet ditt
er godt belyst. Se på den døve, når du
snakker med ham. Prøv også å bruke
litt mimikk. Et uttrykksfullt ansikt og
noen enkle tegn vil være til meget god
hjelp, og langt på vei være en erstatning
for det som tonefallet betyr for oss som
hører.

TRONDHEIM:

115 rystet sammen
Hele 115 personer ble det, da døve
skolen i Trondheim dro på busstur
onsdag 16. september. Barna, lærerne og
internatpersonalet kjørte i 3 store busser
de 12 milene til Trondheim Turist
forenings hytte «Nordpå» i Haltdalen,
Sør-Trøndelag. Det var fint høstvær,
med sol og mange flotte farger i fjellet.

Hele skolen rystes bokstavelig talt
godt sammen på en slik tur, og dette
danner det beste grunnlaget for godt og
positivt samarbeid i hele institusjonen,
sier skolens styrer, Odd Falkener
Bertheussen, til Døves Tidsskrift.
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TV og de hørselsskadde Her trengs vekkelse!
(Leder i Eidsvold Blad.)

Vi roser oss så ofte av at Norge er et
foregangsland i medmenneskelig tenke
sett og handling, iallfall når det gjelder
offentlige sosialpolitiske tiltak. Og rett
skal være rett; til å være et så lite og
tungdrevet land med svære avstander og
kostbar kommunikasjonsutbygging, har
vi nådd langt. I de siste årene er vi nådd
betydelig lengre også i arbeidet for å
yte hjelp og støtte til de virkelig hjelpe
løse i samfunnet - dem som ofte blir
satt til side til fordel for allmenn sosial
politikk som når flest mulige velgere.
Men det står mye igjen. Og på ett felt
er vi langt på veg et u-land, selv om det
faktisk dreier seg om tiltak som i for
hold til kostnaden ved andre sosial
politiske løsninger, er for lommepenger
å regne. Det gjelder kort sagt at Norsk
fjernsyn.s innsats for å gi de hørsels
skadde en rimelig andel i eventuelle
fjernsynsgleder, ennå er helt minimal.

*
Hvor mange hørselsskadde som i vårt

land har vansker med å få glede av ikke
tekstede programmer i fjernsynet, vet vi
ikke eksakt i øyeblikket. Men trolig
kan det dreie seg om 150000 personer,
som med små kostnader fra fjernsynets
side i langt større grad enn nå bør
kunne trekkes inn i fjernsynets seer
krets. Vel blir det holdt et par andakter
for døve i året. Og utenlandsprogram
mene er jo altoverveiende tekstet, men
det fins tilbake et ikke ubetydelig inn
slag av programposter som i langt større
grad bør bli tekstet av hensyn til de
hørselsskadde. Det er klart at en ikke
kan makte så mye teksting f. eks. i dags
revyens sendinger, men det fins likevel
ganske mange muligheter for det, hvis
en bygger ut kapasiteten med sikte på
dem som uten tekst ikke vil ha noe ut
bytte av fjernsynet.

*
Det er forsåvidt typisk for tiden at et

forskrekkende antall nordmenn nå ma
ser for å få fargefjernsyn og satsing av
betydelig større millionbeløp for å få
flere luksusprogrammer, men tilsyne
latende glemmer at ikke ubetydelige
deler av Norge ennå ikke har god nok
radio og er helt uten fjernsynsmulig
heter. Vi skriver tilsynelatende, fordi
vi nok har en mistanke om at folk flest
- de som ikke i sitt vellevnet bare er
opptatt av seg selv og sitt og som i sin
egosentrikk skriver i avisene om hvor
meningsløst det er at Norge ikke har
fargefjernsyn, ikke lenger sendetid og
ikke to-tre radio- og fjernsynsprogram-
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mer å velge mellom - ønsker å priori
tere utbyggingen av radio og fjernsyn
slik at alle først kan få del i disse kultur
godene, før en går videre i retning aven
mer luksuspreget utbygging. En annen
sak er at innføring av fargefjernsyn tro
lig kan bety svært mye for opprett
holdelse og utbygging av vår industri på
området - det er iallfall et argument en
kan respektere.

*
Når det spesifikt gjelder de hørsels

skaddes sak, minner vi om at en i Stor
tinget har etterlyst en ny fjernsyns
politikk overfor disse både en og to
ganger. Ja, det er i denne forbindelse
også lovt bot og bedring. Men hvor er
denne bedringen blitt av? Vi lar ut
fordringen gå også til den sittende re
gjering. Den har vist mot før da den for
serte utbyggingen av fjernsynet til
Nord-Norge og ved prinsipielt å være
tilbakeholdende med å forsere innføring
av fargefjernsyn mens det ennå mangler
så mye annet i vårt land. Kan ikke
regjeringen ta et initiativ som kan bedre
fjernsynsforholdene betraktelig for de
hørselsskadde?

Diskrimineringen
i NRK
Et lengre innlegg i «Arbeider-Avisa»
18/9, som hovedsakelig dreier seg om
diskriminering av enkelte politiske par
tier i TV-programmene, avsluttes med
følgende:

NRK diskriminerer også riksmåls
folket så langt det er mulig. Det skal så
absolutt være nynorsk, selv om det er
nesten umulig å finne kvalifiserte folk
til å behandle dette språket, og det er jo
naturlig, da det er så få som lærer det.

Hvem som påvirker NRK, vet jeg
ikke, men jeg har jo hatt en anelse om
at Kr. F. har hatt stor innflytelse. Jeg
mener at NRK burde være helt upartisk,
da dette medium skulle representere
alle grupper (også mindretallet).

Altså! Bort med diskriminering både i
politikk, språk og religion. Men la oss
ha flere debatter både i radio og TV.
La oss få mer norsk, med mindre frem
medord og mer teksting i TV, slik at
både eldre folk og de døve kan forstå
det.

C.M.

Det er så mye vakkert å lese om for
tiden. Det er demonstrasjoner over dit
ten og datten. Men - hva det verken
blir demonstrert eller reagert på, er at
vi døve og tunghørte ikke får vår sole
klare menneskerett til å delta på like fot
med hørende! Og hva tenker jeg så på?
Jo, teksting av programmene i fjern
synet.

Hvorfor vil ingen stå opp og hjelpe?
Hva med alle kristne? Er det nok av
foldete hender? Her trengs vekkelse,
sies det ofte. Enig - men en annen slags
vekkelse! I åtte år fullt

betalende DØ V TV-seer.
(Morgenposten)

REISERUTER

Nordre distrikt.
Kapt. Robert johansen.

Røros:
Torsdag 15. okt.

Levanger:
Torsdag 22. okt.

Namsos:
Fredag 23. okt.

Steinkjer:
Lørdag 24. og søndag 25. okt.

Trondheim:
Fredag 30. okt. kl. 10.30: Hyggesamvær
for døve i Magnus den godesgt. 2.

Vestre distrikt.
Kapteinene Kelly Smevik og Asbjørg Mar
kussen.

Stavanger:
Tirsdag 20. okt. hyggemøte for døve
Hetlandsgt. 45.

Jørpeland:
Torsdag 22. okt.

Farsund:
Søndag 25. til tirsdag 27. okt.

Mandal:
Onsdag 28. og torsdag 29. okt.

Grimstad:
Fredag 30. og lørdag 31. okt.

Arendal:
Søndag 1. nov.
Mandag 2. nov. hyggemøte for døve.

Kristiansand S:
Tirsdag 3. nov. hyggemøte for døve.
Onsdag 4. til fredag 6. nov. Kr.sand og
omegn.

Flekkefjord:
Lørdag 7. og søndag 8. nov.

Stavanger:
Tirsdag 10. nov. hyggemøte for døve
Hetlandsgt. 45.

Skudenes:
Fredag 13. nov. (Markussen).

Kopervik:
Søndag 15. nov. (Markussen).

Odda:
Fredag 13. til søndag 15. nov. (Smevik).



DØVES LANDSLOTTERI 1970:

Døveskole også i Uganda
med norsk hjelp

Pass på!
Nå er det innspurt!

OLAV STABERG
Den 42-årige Olav Staberg fra Frol i
Levanger ble drept på stedet da han
søndag ettermiddag 4. oktober på sin
moped kjørte utfor veien ved Slirebrua
i Mosvik. Staberg slo hodet mot en for
støtningsmur, og sammenstøtet med
muren var så kraftig at styrthjelmen
hans ble knust, og han ble drept mo
mentant. Staberg var kjent for å kjøre
svært forsiktig. Han holdt moderat fart
før ulykken skjedde, så det er trolig han
fikk et illebefinnende da han skulle
kjøre inn på brua.

Olav Staberg hadde sitt arbeid som
sliper ved Levanger Speil- og Guldliste
fabrik A/s. Han var en mann med sær
deles lyst og godt humør, og hans
brå bortgang har gjort et dypt inntrykk
på alle som kjente ham, hans arbeids
kamerater, hans venner i Nord-Trønde
lag Døveforening og tidligere kamera
ter fra døveskolen i Trondheim og yr
kesskolen for døve i Bergen. Han var et
avholdt medlem av Nord-Trøndelag
Døveforening helt siden han sluttet på
skolen, og han vil bli sterkt savnet på
foreningsrnøtene og på feriehjemmet.

Vi lyser fred over Olav Stabergs
minne.

INGEBORG OVESEN
Fru Ingeborg Ovesen, Heimdalsgt. 4,
Jeløy, Moss, døde lørdag 12. september,
vel 82 år gammel. De senere årene var
hun syk, så hun kunne ikke være aktiv
i foreningen.

Ingeborg Ovesen ble begravet torsdag
17. september, og pastor Torodd Evjen
Olsen forrettet ved begravelsen.

hjelpen, sier Matovu. - Dessuten blir
ikke de døves handikap forstått. Dette
henger også sammen med at folk mang
ler utdannelse og er for lite opplyst.

Det er nesten umulig for døve over
15 år å få noen som helst hjelp i Uganda.
Regjeringen vil satse på de helt unge 
barna - for da får en mer igjen for de
pengene som brukes til å lære dem opp.

Den beste hjelpen Uganda nå kan få,
er eksperter og frivillige i team, som
kan bygge opp nye skoler fra bunnen av.
Regjeringen har stilt en eiendom til
disposisjon for døveskole, men når
en skal kunne komme i gang med ar
beidet der, er et spørsmål om penger og
hjelp til planlegging, sier Matovu.

I dag har landet 9 spesiallærere for døve,
fordelt på to døveskoler.

For vel et år siden ga Norge penger,
slik at Uganda kunne opprette sin
døveskole nr. 2. Dessuten har tre norske
fredskorpsdeltakere, en lærer og to
barnehagelærerinner, arbeidet ved Ug
andas døveskole i Kampala.

Uganda har store problemer når det
gjelder de døve. Det er svært vanskelig
å få utstyr til skolene, fordi det er kost
bart. Og når de har fått utstyr, må de
også ha folk som kan betjene utstyret.
Landet mangler folk med utdannelse.
Nå kan vi ikke klare oss uten den norske

dal, Vestfold og Stavanger. Vestfold har
rykket forbi Stavanger. Hedmark og
Oppland har endelig kommet med sin
første innbetaling.

Når dette bladet kommer ut, er det
bare ca. 2 1/2 uke til trekningen. Nå
må alle som har loddbøker ordne opp
for seg. Vi vil ikke ha noen loddbøker
usolgt.

Heng i! Dette er siste «advarsel» før
trekningen!

Ved siste folketelling i Uganda, for vel
et år siden, hadde landet 9 1/2 mill.
innbyggere. Men landet har bare to
spesialskoler for døve. Disse kan ta i
mot til sammen hundre barn. Det
regnes med at det finnes 30.000 døve
mennesker i Uganda, og bare en liten
prosent av disse har fått noen form for
undervisning.

Det er Ivan Matovu som forteller
dette. Han har nettopp vært på studie
tur, bekostet av Direktoratet for ut
viklingshjelp. Matovu, som var den
første døvelærer i Uganda, var ferdig
med sin utdannelse i England i 1966.

Stillingen pr. 7. oktober: Oppgjør mottatt/or
lodd tilsvarende kr.

1. Trondheim Døveforening 54.600
2. Kristiansand Døveforening 42.200
3. Telemark Døveforening 35.300
4. Bergen Døveforening 33.200
5. Østfold Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.300
6. Drammen og Omegns Døveforening . . . . . . . . . . . . . . . . 23.300
7. Nord-Trøndelag Døveforening 21.600
8. Oslo Døveforening 14.000
9. Vestfold Døveforening 11.800

10. Stavanger kr. Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
11. Møre og Romsdal Døveforening..... . .. 9.000
12. Helgeland kr. Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.100
13. Haugesund Døveforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800
14. Hedmark og Oppland Døveforening -.-........ 2.100
14. Salten kr. Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O
Forbundskontoret 2.200

Kr. 292.500
Rest hos foreningene 107.500

Kr. 400.000

Oversikten i dag - pr. 7. oktober - viser
at det er de samme fire foreningene som
ligger på toppen som 15. september.
Avstanden mellom de 3 øverste er blitt
litt større enn før, mens Bergen på 4.
plass har kuttet inn på forspranget.
Det er Bergen og Nord-Trøndelag som
har hatt de største innbetalingene den
siste tiden.

Østfold har rykket forbi Drammen.
Oslo har rykket forbi Møre og Roms-
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Et slag i ansiktet
på alle funksjonshemmete!

KIRKEN OG DE FUNKSJONS
HEMMEDE
(Grasmo-utvalgets innstilling)
Universitetsforlaget, 1970
Pris kr. 15.-.'

Overskriften er ikke en karakteristikk
av boken, men av bokens forside (se
faksimilen nedenfor) - hvor den funk
sjonshemmete blir framstilt som et for
krøplet eksemplar aven løvetlinn
blomst som. er gått i frø - noe riktig
stygt - og vi er altså å betrakte som
ugras"p}anter. Noe riktig ekkelt. Så
vet vi det! Om det er Universitetsfor
laget, Sosialdepartementet eller Gras
mo-utvalget som har ansvaret, og som
har dømt oss på denne måten, er V;:lllS

kelig å si; men samtlige er i hvert fall
involvert. Litt aven opplevelse å få
denne boken på et tidspunkt da de
ikke-funksjonshemmete prydplante-ek
semplarene av våre medmennesker kap
pes om å preke integreringsevangeliet !
Det forteller oss litt om realitetene bak
de--mange kjærlighetserklæringene. Det
el' neppe noen som kan få seg til å
ønske slikt ukrutt blant prydplantene.

Men selvsagt er det en misforståelse.
Det er neppe noen ansvarlige som har
sett denne forsiden før boken ble slop
pet ut på markedet.

Hvordan gjøre det «godt igjen»?
Vi vet en vei å gå - hvis vi skal oppnå

maksimal integrasjon av de funksjons
hemmete i samfunnet: Og det er at i
hvert fall myndighetene, forlag og lik
nende gjør seg den umak å kontakte
interesseorganisasjonene før de sender
slike publikasjoner ut på markedet.

«Misforståelsen» har forresten begynt
å spre seg riktig godt. Det nøytrale og
strengt kritiske Forbrukerrådet har
funnet at sammenlikningen av de
funksjonshemmete med en forkrøplet
og ekkel ugrasplante er så veltruffet at

denne illustrasjonen også er kommet på
forsiden av «Forbrukerrapporten», som
leses av noen hundre tusen nordmenn.

Boken er den såkalte «Grasmo
komiteens» innstilling. Komiteen ble
oppnevnt i 1966, med generalsekretær
i Oslo Indremisjon, Andreas Grasmo,
som formann. Komiteen hadde dette
mandatet:

Bokens forside, med
portrett all Døves
Tidsskrifts redaktør.
Er det Sosialdeparte
mentet, Grasmo
utvalget eller Uni
versitetsforlaget som
ser på de funksjons
hemmete som for
krøplet ugras, og
som på denne måten
påvirker den norske
befolkningen til å få
samme oppfatning?

1. Undersøke hvordan den kirkelige
omsorg ved eksisterende institusjoner
for funksjonshemmete fungerer.

2. Fremme forslag Oql i hvilken grad
og på hvilken måte en slik kirkelig om
sorg bør organiseres, herunder hvor
ansvaret for omsorgen bør ligge.

3. Utrede tilsvarende spørsmål for
funksjonshemmete som ikke befinner
seg i institusjon.

4. Foreslå eventuelle endringer i lover
eller reglementer dersom dette måtte
vise seg nødvendig.

Komiteen har, merkelig nok, ikke
fått riktig tak på hva mandatet gikk ut
på. En stor del av innstillingen omfat
ter iallfall historikk. Faktisk bn en få
inntrykk av at komiteen har brukt mest
tid på historisk forskning, som går til
bake til middelalderen og enda lenger.
Dessuten finner en bibeltolkning m. m.
Dette må i hvert fall ha tatt temmelig
mye tid. Komiteen burde heller ha
brukt tiden til atskillig mer forskning
blant de funksjonshemmete. Og først
og fremst - med tanke på utviklingen 
lagt vekt på å få en grundig utredning
om hva defunksjonshemmete selv mener.
Riktignok' heter det at. «komiteen har
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drøftet spørsmålet med representanter
fra en rekke organisasjoner for funk
sjonshemmete» og at «man har konsul
tert en rekke fagfolk på forskjellige om
råder». Dette virker både betryggende
og tåkete - betryggende for opp
dragsgiverne - tåkete for de funksjons
hemmete, som sannelig må ha grunn
til å lure på hvilke organisasjoner og
fagfolk som er blitt kontaktet. Her kan
vi iallfall slå fast at den eneste organi
sasjonen som representerer de døve og
sterkt tunghørte i Norge, Norske Døves
Landsforbund, ikke har fått noen fore
spørsler fra komiteen. Vi vet overhodet
ikke om det er iloen døve/sterkt tung
hørte som har hatt anledning til å ut~

tale seg. Men vi vet at Rådet for funk
sjonshemmede har sendt en fellesut
talelse til Sosialdepartementet om inn
stillingen, hvor en bl. a. peker på at
Sosialdepartementet vanskelig kan følge
opp komiteens anbefalinger med hen
syn til sosiale tiltak, uten å komme i
konflikt med den al1mennt aksepterte
sosialpolitiske oppfatning; at det er
myndighetenes ansvar å løse de sosiale
problemene. Rådet har dessuten reist
kraftig kritikk mot departementet over
at denne innstillingen er blitt offentlig
gjort og dermed har fått et godkjen
nings-stempel den ikke har noe krav på.
For en som selv er funksjonshemmet,
må innstillingen oppfattes som et parts
innlegg fra «progusenter og forhand
lere», mens «forbrukerne»s oppfatning
er blitt desavuert.

Når det· gjelder de døve/sterkt tung
hørte, bllrde en f. eks. ha pekt på tolk~

alternativet. Dette er noe det er høy
aktuelt å bygge ut. Ordningen med
egne døveprester kan aldri bli effektiv
og tilfredsstillende. De døye har rett
til å få tilnærmelsesvis samIne kirkelige
service som andre mennesker, uanset~

hvor i landet de bor, Det kan bare opp
nås ved en utbygging av tolktjenesten :
Minst en tolk for døve i hver «normal»
menighet, slik at de døve som ønsker
det kan følge med i gudstjenestene innen
de respektive menighetene og soknenes
prester og menighetsarbeidere kan be
søke de døve med tolk. - Nå, da NDL
er i. ferd med ,å bygge ut en landsom
fattend~. tolk-service for døve, ligger
dette alternativet snublende nær, Dess
verre har alle. «ekspertene» som er blitt
forespurt klart å hoppe over dette.

Som parts-illnlegg, som historisk ut
redning m. m. er Grasmo-utvalgets
innstilling interessant lesning, men den
er et meget spinkelt grunnlag å bygge på
for de som skal tilrettelegge kirkelige
tilbud for de funksjonshemmete.

Th. Sander.
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TE.KSTfTf programmer
15. okt.

20.30: Cabaret Rive Gauche.
21.20: I objektivet: Artister i sirkus

kuppelen. T. film.
16. okt.

9040: Før vinteren kommer.
Tekstet for hørselssvekkete.

19.25: Mickie Most.
21.15: Detektimen: lronside i aksjon.

17. okt.
18045: Den merkelige mannen.
22.15: Krutrøyk.

18. okt.
18.25: Her kommer Lucy.

19.oki.
18.30: Teaterlek. Sangen om rød

strupen. Skolefjernsyn.
Tekstet for hørselssvekkete.

21.10: Sporlaust borte. Br. film.
20. okt.

18.20: Blind i Norge. Skoletilbud for
blinde med spesielle vansker.
Tekstet for hørselssvekkete.

20.30: To må man være. Am. re
portasje om kontaktformid
ling for giftelystne.

21. okt.
21040: Cabaret Rive Gauche.

23. okt.
10.40: Karasjok - vidda og kirke

stedet. Skolefjernsyn.
Tekstet for hørselssvekkete.

.21.15: Detektimen: Paul Temple.
24. okt.

10040: Hos familien Forrer i Trogen.
Skolefjernsyn.
Tekstet for hørselssvekkete.

18.20: Den merkelige mannen: Ape
streker.

25. okt.
16045: Her kommer Lucy.
21.50: Vår sivilisasjon I: Da sivilisa

sjonen hang i en tråd.
26. okt.

21.10: Doktor underveis. Eng. film.
27. okt.

18.20: Blind i Norge: Etter barne
skolen. Tekstet for hørsels
svekkete.

28. okt.
18.00: Zizka's kampvogn. Tsjekkisk

film for jenter og gutter.
21.05: Dean Martin Show.

29. okt.
19.20: Aktuelt for og om døve.

Ved John Vigrestad og Gun
nar Grøndahl.

30. okt.
10040: Gepgiafi: Nesbyen.

Skolefjernsyn.
Tekstet for hørselssvekkete.

18045: Vår sivilisasjon. Reprise.
21.00: Detektimen: Ironside i aksjon.

31. okt._
18045: Den merkelige mannen: Sam

sier opp.
22.00: Krutrøyk.

Festlig
PEIS MED GRILL
Leveres med grill og karmer
for fyring med koks eller kull.
Varmeytelse 3000 watt. 
Høyde 97 cm.
Oppvarmer ca. 60 m3.
Leveres uemaljert og i sort
eller grønn emalje - med
vakkert kobber skjold.

ULEFOS
For varmt velvære siden 1657.



BRYLLUP
feires lørdag 24. oktober av Elisabeth

_Nordlie, Oslo, og Tommy Rise, Ålborg,
Danmark, nå Oslo.

Vielse i Oppsal kirke kl. 16.00. Adres
se for dagen:· Østbyfaret 12, Oppsal,
Oslo 6.

BRYLLUP
feires lørdag 7. november av Gerd
Berit Ersland, Sandvoll, og Arnulf
Richardsen, Bjørnevatn, begge nå Ber
gen.

Adresse for dagen: Husnes Motel,
5460 Husnes.

SØLVBRYLLUP
Karen og Olav Thunes, 5235 Tunes,
kan 27. oktober feire sølvbryllup.

97 AR
fylte Karoline Engebretsen, Moss pleie
hjem, 17. september. Hun hadde en
døv søster, som døde for en del år siden,
og Karoline har hatt mye omgang med
de døve. Hennes egen hørsel har sviktet
i den senere tiden, men hun er ellers
blid, frisk og kjekk, og hun rundet
fødselsdagen sin i fin form. Hennes
mange venner i Østfold Døveforening
sender henne de beste gratulasjonsøns
ker, om enn litt post festum.

70 AR
Bjarne Tobiassen, Stavanger, fylte 70 år
28. september. Han gikk på døveskolen
i Holmestrand, hvor han ble konfirmert
i 1922. Og straks etter konfirmasjonen
kom han ut i arbeidslivet, først som
hjelpegutt på Underhaugs trallefabrikk
på Nærbø. Men dette arbeidet lå ikke
for ham, så han kom seg i skredderlære
hos K. Grude i Stavanger, hvor han
var i 18 år. Så drev han med eget verk
sted et par år, men da det tok til -å
skorte på bestillingene, brøt han over
tvert med dette yrket og fikk plass hos
Graveren Keramikk i Sandnes, hvor
han arbeidet i 18 år. På grunn av
sykdom, måtte han slutte i sitt arbeid
her ved juletider i fjor.

Det ligger ikke for Tobiassen å være
uvirksom. Han har derfor innredet

-et lite verksted i kjelleren hjemme, hvor
han fordriver tiden med forskjellig ar-

beid med sitt elektriske drillverktøy.
Han er en meget nevenyttig kar, og det
er fine ting han lager.

I sine unge år var Tobiassen en ivrig
sportsmann. Først og fremst var det
fotballen som sto i hodet på ham. Han
sto et par år som medlem i «Viking»,
hvor han spilte på klubbens B- og C
lag. Han var også med på stiftelsen av
Stavanger Døves Idrettsforening, og
han var klubbens kasserer i de første
årene. Etter frigjøringen, da idretts
arbeidet ble tatt opp igjen, var han med
på gjenopptakelsen av idrettsarbeidet
for de døve i Stavanger, som klubbens
formann.

Ellers kan nevnes at Tobiassen i en
årrekke har vært kirketjener i døve
kirken i Stavanger. Han har stått som
medlem av Stavanger kr. Døveforening
i hele 48 år.

Når dette kommer i Døves Tids
skrift, har fødselsdagsbarnet allerede
feiret dagen - og i beste vigør. Vi ønsker
ham mange rike år framover;

Ka.Sa.

60 AR
Fru Ingeborg Skare, Dolvikflaten, 5060
Søreidgrend, fyller 60 år 22. oktober.
Hun var tidligere en av de mest aktive
kvinner blant de døve i Bergen, men i
de senere årene har hun dessverre vært
plaget av dårlig helbred.

Vi sender de beste hilsener på dagen,
med alle gode ønsker for årene som
kommer.

60 AR
Fru Elin Bruun Martinsen, Skolegt.
67, 1700 Sarpsborg, fyller 60 år 23.
oktober. Hun er fra Danmark, men har
nå i mange år bodd i Sarpsborg, etter
at hun giftet seg der med Wilbert
Martinsen.

I Østfold Døveforening har Elin vært
til stor hjelp, særlig på feriehjemmet
«Fjellstua». Når hun nå fyller 60 år, vil
vi benytte anledningen både til å gra
tulere med dagen, og til å takke for god
innsats og festlige diskusjoner.

60 AR
Margit Solsletten, 6010 Spjelkavik, fyl
ler 60 år 24. oktober.

Etter skolen var hun første året hjem
me på Emleim, men så ble hun kjent
med at flere døve arbeidet som konfek
sjonssyere i Sykkylven, og der fikk også
hun plass. Der har hun i mange år ar
beidet som buksesyerske.

11948 ble hun gift med Ole Solsletten.
De har nå sin egen villa på en ca. 2 mål
stor tomt. I hagen har de frodige frukt
trær og en mengde nydelige stauder.
I den lyse årstiden-er det praktfullt å se
deres hage med frukttrærne og de nyde
lige blomstene i mange farger.

Margit er dessuten kjent for sin store
gjestfrihet. Hjemmet står åpent for alle
som kommer på besøk, og vi har hatt
mange hyggelige stunder der. I ert år
rekke har hun også vært med i forenings
livet i Møre og Romsdal Døveforening,
og hun er fremdeles aktiv i syforenin
gen.

Margit har ofte vist seg som en mes
ter når det gjelder å stelle blomster.
Hun har flotte blomster i stuen, og de
blomstrer frodig hele vinteren, friske,
vakre potteblomster. Hun er en elskelig
vertinne, som kan skape fest,- og det er
sikkert mange som vil huske henne på
60 års dagen. Vi ønsker Margit alt godt,
og fortsatt mange gode dager, samtidig
som vi sender våre varmeste hilsener.

E. Djupvik.

50 AR
John Lorentsen, øyjord, 8500 Narvik,
fyller 50 år 31. oktober.

Etter endt skolegang på døveskolen
var han hjemme på farsgarden på Soløy
i Lavangen og hjalp til med alt fore
fallende arbeid der. Senere begynte han
å lære seg malerfaget, og han dro rundt
i og utenfor bygda sammen med sin far
og utførte malerarbeid: Etter krigen
flyttet han til Narvik, hvor han har hatt
arbeid i forskjellige malerfirmaer.

Da John giftet seg, viste det seg
vanskelig å få tak i leilighet. De måtte
få seg leilighet utenfor byen, og dette
førte til at han fikk en usedvanlig lang
arbeidsdag. Han må stå opp kl. 4.30
om morgenen for å reise til arbeidet, og
han er ikke hjemme igjen før kl. 17.30.

Da Narvik og Omegn Døveforening
ble stiftet i 1955, ble John valgt til
foreningens første kasserer. Det vervet
innehadde han i 10 år, inntil kommu
nikasjonene ble så vanskelige at han
måtte frasi seg vervet.

I 1961 kjøpte foreningen feriehjem
met «Bjerkely» på Seines, og John ble
valgt som hyttesjef. På feriehjemmet var
det nok av oppgaver. Hytta trengte sårt
til oppussing, både inn- og utvendig,
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AD: INTET NYTT UNDER SOLEN:

Nils Landsverk, som klarte seg fint

O.H.

Ja, da bør jeg vel fortelle om NilsK.
Landsverk i Rollag, som gikk på Nu
medal fylkesskole i 1929 og klarte seg
med glans i skolefagene - tross total
døvhet. BI. a. kan nevnes at hans be
svarelse aven stiloppgave ble funnet så
god at læreren leste den høyt for de
andre elevene!

Nils K. Landsverk er nå kjent som en
fagkyndig tømmermann. Han har bl. a.
bygd våningshus for en slektning i
Lyngdal i Numedal.

Utenbys boende kan skrive til Bjørg
Braathen og/eller til Olav Vik, Oslo
Døveforening, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1.

Oslo Døves Smalfilmklubb·.
Arrangementskomiteen,

For en tid siden ble det sendt et TV
program med tittelen «Stille gleder»:
Både døve og hørende moret seg stort
over dette programmet, hvor hoVed
personene var 3 munker som hadde av
lagt taushetsløfte og ikke hadde lov å
snakke. De uttrykte seg bare med tegn
og mimikk,' på en meget morsom og
fantasifull måte.

Det var dessverre mange døve som
ikke var oppmerksom på dette pro
grammet, og NDL har derfor ved sin
TV-kontaktmann John' Vigrestad hen
vendt seg til fjernsynet for å få dette
programmet i reprise. Dette viser seg
vanskelig. Fjernsynet har ikke reprise
rett for dette programmet, men vi håper
det kommer igjen.

Deltakere til middagen melder seg til
festkomiteens formann, Bjørg Braathen.
Fristen er 3. november.

Billetter å kr. 10,- fåes kjøpt av kas
serer Olav Vik i Døveforeningen og ved
inngangen til festivalen.

Forfriskninger fåes kjøpt.

((STILLEGLEDE.R)}

NORDISK KONKURRANSE

I SMALFILM

OG JUBILEUMS-FESTIVAL

For en tid siden ble det her i bladet for
talt at den første norske døve hadde
tatt eksamen ved folkehøyskole for
hørende. Mange oppfattet dette som et
gjennombrudd - som altså hadde
skjedd i år, i 1970.

I nr. 16 brakte så redaktøren et
intervju med Randi Forseth Hegstad,
som allerede i 1933 hadde klart seg
fint som døv jente på folkehøyskole, og
redaktøren spør om deter noen som har
vært enda tidligere ute.

7. november 1970
i Bankfunksjonærenes Samfunn,

Industrigt. 36, Oslo 3.

J storesalen :
Kl. 19 til'21: Nordisk konkurranse og

premieutdeling.
Kl. 21 til 22: Kaffepause. Forfrisknin-

gel':fåskjøpt. .
Kl. 22'm slutt: Veteranfilm og eventuelt

premietilm fragruppe-filmkonkur
ranse'K,øbenhavn-Århus-Osio·og 15
meter-mester film. Dans tiikl. 01.00.
Frak!. i9 i storesalen er det 'åpent for

alle mot en entre, med kaffe og kaker.
Gjestene fra festmiddagen har gratis
adgang til den store salen og får over
være konkurransen der. Alle er vel
kommen.

Festmiddagen kl. 17:
Meny: Skinkestek m/surkål og grønn

saker. Rødvin. Is. Kaffe.
Kr. 55,- pr. deltaker.

Kl. 19 nordisk konkurranse, entre kr.
10,- pr. deltaker.

Kl. 21 kaffe og kaker til alle.

Festivalens program:
Kl. 16 til 17: 15 meter-mester film.

(Intern konkurranse.)
Kl. 17 til 19 : Festmiddag. Festmiddagen

i lille-salen .er for medlemmene og
innbudte,samt. et begrenset antall
personer som' ønsker it være med.

Døv gikk på fylkesskole i 1929!

Døves Vel
Plass ledig fbr 2 damer, døve
eller tunghørte, som har lyst og
interesse for å lære å veve.

Døves Vel·
2300 Hamar

Døv av et kyss
på 'øret!

og John var ildsjelen i alt arbeidet.
Uten hans hjelp, ville ikke feriehjem
met vært i den stand det er i i dag. Etter
eget ønske, ble han fritatt for vervet som
hyttesjef i 1966.

Vi ønsker John hjertelig til lykke med
50 års dagen, og vi håper han snart får
seg leilighet i byen, slik at han og hans
kone oftere kan komme sammen med
sine skjebnefeller. Karl Lundqvist.

På et legemøte i Frankrike ble to mer
kelige medisinske tilfeller diskutert:

En mann kom hjem fra arbeidet og
fant huset sitt fullstendig tomt. Hans
kone var forsvunnet, og hun hadde tatt
med seg alt som fantes i huset, fra møb
ler til gass-apparat og søppelspann.
Mannen ble så sjokkert at han ble helt
stum. Ingen legebehandling har maktet
å gi ham stemmen tilbake.

En annen mann kysset sin kone så
kraftig på øret at hun ble døv på dette
øret. (Redaktøren for Deutsche Gehor
losen-Zeitung bemerker: Det var sik
kert trommehinnen som ble sprengt.
I dag kan nok legene helbrede skaden
ved å sette inn en ny ttommehinne~

Men på grunn av omkostningene er det
bedre å forebygge slike skader ved at
ektemennene er mer omtenksomme når
de skal kysse sine koner. Derfor: Kyss
ikke din kone på øret. Kyss henne heller
alle andre steder !)

(Vår bemerkning: Advarselen gjelder
vel bare i forbindelse med hørende
kvinner?)
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EN SOMMERS SORTI

Sus i gylne kornhav
og skogens fuglesang
er stilnet merkbart av.
Gavmildt drysses løv og blad
til dempet menuett-
i alle spektrets farger
fra Skaperens palett.

Beklemt du går i kulsent regn
aner omen malt
med korsets tegn
der en sommer luter mot
sin grav-
hører røsslyngklokker ringle
gjennom skyggelandets dal.

Taus du står ved åkerkant
og minnes det som var og svant
som eventyrets sommerglans.

Harald Opdal.

Imponerende innsats av
kristen russen i Telemark

Vannrett:
1. Ubehagelig brev.
4. Vil mange ha når de pynter i stuen.

10; Kan skipet på reden.
11. Offentlig.
12. Hellig handling.
13. Stand.
14. I haven.
17. Stokk.
18. Kile.
19. Kvinnenavn.
20. Transportere (omv.).
24. Overdrevet.
26. Farvet.
28. På skipet.
29. Loft.
31. Husdyr.
33. Mannsnavn.
35. Vannåre (omv.).

37. Rør.

39. Det kan advokaten.

40. Kvinnenavn.

41. Fint tremateriale.

42. Fuktige.

Høydepunktet under årets Fjordglimt
stevne var, overrekkelsen av kristen,
nissens aksjonsgave. De hadde satt seg
som mål å kunne samle inn kr. 40.000,
noe som forresten bare optimistene
blant dem trodde på, men nådde nær-

Loddrett:
2. Trekant.
3. Sint.
4. Stanse.
5. Skinnhylse..
6. Bry seg om.
7. Virkelig.
8. Fiskedelikatesse.
9. Bør ikke komme i lU,ngene.

15. Den beste maten.
16. I skibakker (o'mv.).
17. Driver med befraktning.
18. Slektning,
21. En støtte for uføre.
22. Dårligst.
23. Erstatning.
25. Må ikke funksjonæren være.
27. Retning.
30. Gå rundt.
31. På kaffebord.
32. Sitteplass.
34. Er man etterløpet.
36. Klar.
38. Kan hesten prestere.
Løsning på side 17:

mere kr. 50.000. Ved salg av russeavisa,
ved ofringer i kirkene og kollekter på
møter under turneen i juni og ved en
ukeslønn av sommerjobben nådde de
dette strålende resultat, forteller Tele
mark Arbeiderblad.

Ekstra festlig var det at de kunne
overrekke gaven til Rakato,en av de
gassiske lærerne ved Det Norske
Misjonsselskaps døveskole på Antsi
rabe, dessuten var to av misjonærene
som også arbeider ved døveskolen til
stede, Ingebjørg Finstad fra Kragerø
og Elly Thorsen fra Tollnes. De kunne
forsikre om at gaven ville komme godt
med.

Vi friske bør fi re

Herr redaktør.

Jeg er en av de priviligerte i samfunnet
som får alle de godene jeg har krav på,
fordi jeg er frisk. Når mitt barn skal
begynne på skolen, venter et skolebygg
med gode hjelpemidler og kvalifiserte
lærere.

Når det skal bygges en skole for
blinde, døve eller andre handikappede
barn, må man stole på folks gavmildhet
for å få nok midler. Det holdes innsam
ling til det som er en selvfølge for
friske barn. Hvor ydmykende det må
være både for barn og foreldre!

Jeg mener at vi som er friske, må fire
litt på kravene, slik' at de handikap
pede får de goder som er en selvfølge
for oss friske.

Ålgård, 24. september 1970.
Inger Lise Aase

(i Stavanger Aftenblad).
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FRA FORE.NINGENE
ØSTFOLD

1/11 sø: Møte i Fredrikstad kl. 14.00 i
Kremerstua, City Hotell.

22/11 sø: Møte i Folkets Hus, Halden, kl.
14.00.

13/12 sø: Møte på Hotell St. Olav, Sarps
borg, kl. 14.00.

ØSTFOLD SKAL BYGGE FAMILIE·
HUS!
Østfold Døveforening hadde møte i Hotell
St. Olav, Sarpsborg, 27. september, under
ledelse av formannen, Kristian Sørensen.
Frammøtet var ganske bra.

Blant de sakene som var oppe til behand·
ling, var bygging av familiehus ved feriehjem.
met «Fjellstua» på Karlsøy i Skjebergkilen.
Forslaget, som var framsatt av formannen,
ble vedtatt.

HIE:DM. - OPPLD.
17/10 lø: Opplysningsmøte på Hamar.

Emne: LO og hjemforsikringen.
14/11 lø: Medlemsmøte på Hamar.
12/12 lø: julebord på Hamar.
31/12 nyttårsaften: Nyttårsfest.

Med forbehold om endringer.

OSLO
15/10 to: Ungdomsgruppa.
16/10 fr: Basaren starter.
17/10 lø: Basar.
18/10 sø: Basar.
20/10 ti: Film og bridge.
22/10 to: Ungdomsgruppa.
23/10 fr: Basaren fortsetter.
24/10 lø: Basar.

Sportsklubben har fest på hytta i Lomme·
dalen.

25/10 sø: Basar, trekninger.
27/10 ti: Bridgekl ubben.
29/10 to: Ungdomsgruppa.
30/10 fr: Døveforeningen.

Foredrag av redaktør Th. Sander:
«TV og de døve». Debatt.
(Venter bekreftelse.)

3/11 ti: Formannsmøte.
5/11 to: Ungdomsgruppa.
6/11 fr: Døveforeningen.
7/11 lø: Filmklubben: Nordisk filmfestival/

mesterskap.
10/11 ti: Kvinneforeningen/Bridgeklu bben.
12/11 to: Ungdomsgruppa.
13/11 fr: Døveforeningen.
14/11 lø: Døveforeningens årsfest.

Unge døve viser spill fra kulturdagene.
17/11 ti: Film og bridge.
19/11 to: Ungdomsgruppa.
20/11 fr: Døveforeningen.
22/11 sø: Døves men ighet.
24/11 ti: Sportsklubbens årsmøte.
26/11 to: Ungdomsgru ppa.
27/11 fr: Døveforeningen.
28/11 lø: Sportsklubbens skigruppe.
1/12 ti: Tegnspråkkursets avsluttingsfest.
3/12 to: Ungdomsgruppa.
4/12 fr: Døveforeningen.
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5/12 lø: Filmklubbens årsmøtefjulebord kl.
17.

8/12 ti: Skytterlaget/Kvinneforeningens·· ju-
lebord.

10/12 to: Ungdomsgruppa.
11/12 fr: Døveforeningen.
12/12 lø: Sportsklubbens julebord.
13/12 sø: Døveforeningen og unge døves

Lucia-fest.
15/12 ti: Bridgeklubben.
17/12 to:Ungdoms~ruppa.

18/12 fr: Døveforeningen.
20/12 sø: Bridgeklubbens julebord.
22/12 ti: Siste åpningsdag før jul.
31/12 to: Døveforenin~ensnyttårsfest.
3/1 sø: Juletrefest for barn..
9/1 lø: Døveforeningens julefest.

DØVES UNGDOMSKLUBB
(Døvekirken)
14/10 on: Trafikk-kveld.
21/10 on: Hyggekveld.
28/10 Orl :.Arsmøte.
4/11 on: Hvg~ekveld.

11/11 on: Film..
18111 on: Hyggekveld.
25/11 on: Bin~o.

Med rett til forandring.

DRAMMEN
15110 to: Ungdomsklubben.

Arsmøte i bridgeklubben.
18/10 sø: Film.
20110 ti: Dameklubben.
?2/10 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
71':110 sø: Sammenkomst.
27110 ti: Dameklubben.
29110 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
31110 lø: Unge Døves Kulturdager åoner.
1/11 sø: Unge Døves Ku Iturdager avl uttes.
3/11 ti: Dameklubben.
5111 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
8111 sø: S:\mmenkomst.
10111 ti: Dameklubben.
1?/11 to: Fnredr3g (se oppsI3g).
1.~/11 sø: Døvefnreningens årsmøte.
17/11 ti: Dameklubben.
19/11 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
7?111 sø: Sammenkomst.
2"'11 ti: Dameklubben.
7,1;/11 to: Unl!domsklubben/Bridgeklubben.
79111 sø: Sammenkomst.
1/1') ti: Dameklubben.
5/12 lø: Ungdomsklubben, årsmøte og

j"l"bord.
ElI1? 1"i: Dameklubben.
1nt1? 1"0: Unvdnmsklubben.
12/12 lø: Julebord.

VESTFOLD
31/10 lø: Medlemsmøte i Sandar Herredshus

kl. 16.00.
28/11 lø: Medlemsmøte i Sandar Herredshus

kl. 16.00.
27/12 sø (3. juledag): juletrefest i Sandar

Herredshus kl. 16.00.
(Rett til forandring forbeholdes).

HØSTFEST pA SKOGSTUA
jeg vil gjerne seMde en liten hilsen til vårt
gode blad og fortelle om den hyggelige høst
festen som ble arrangert av Vestfold Døve
forening 19. september, i et alle tiders dei
lig høstvær. Mange deltok, og vi festet helt
ut i de små timer.

Det var som vanlig ved våre høstfester
pyntet med høstens vakre blomster med
tilbehør. Det ble servert deilig middag,

. appetitten var stor, og alle var fornøyd. Det
var også festlig program ved Hobby-klubben,
som er flink til å skaffe underholdning,
og premieutdeling. Videre ble det over
rakt diplom og gave til æresmedlem, og
gaver til de som hadde fylt store runde år.
Så kom det deilig kaffe og mye godt. Vi ko
set oss alle med kaffekoppen og hyggeprat.

Hilsen B. Marthinsen.

Vi har hatt en deilig sommer med ferie
opphold på· «Skogstua» ved Sandefjord.
Feriehjemmet hadde godt besøk av døve
fra forskjellige.steder, som hygget seg sam
men med oss i det deilige sommerværet.
Det. er alltid hyggelig å treffe venner som en
kan prate med.

B.M.

BESØK 1 ANDEBU
Jeg vil gjerne her i bladet sende en hjertelig
takk til Hjemmet for Døve i Andebu for den
hyggelige mottakelsen vi i Vestfold Døve
forening fikk der ved innvielsen av den nye
barneboligen 4. oktober. Det ble en virke
lig høytidsstund for oss, med døveguds
tjeneste og bevertning. Det var mange til
reisende. Salen var fullsatt. Det var mange
kjente å hilse på. Vi hadde det helt igjennom
hyggelig. Det var så trivelig i alle rom og sa
longer. Det var et syn å se hvor pent de
har gjort det i Andebu. Alle som bor der,
kan ha det deilig på hjemmet, vanskelig
stilte mennesker blir betjent og får tilsyn
av vennlige mennesker. Fine hobbyrom for
beboere i alle aldre.

På vegne av de døve i Vestfold, sender jeg
min hjerteligste takk for hyggelig samvær,
og med ønsket om alt godt for hjemmet,
he!1 og framgang i arbeidet.

Hilsen B. Marthinsen.

TELEMARK
15/10 to: Møte kl. 18.30 på Kafe Williams,

Porsgrunn.
12/11 to: Møte kl. 18.30 på Larsens Kafe,

Skien.
3/12 to: Møte kl. 18.30 på Kafe Williams,

Porsgrunn.

KRISTIANSAND
24/10 lø: Foreningsmøte i Høyres Hus. Kon·

rad Relldedal kåserer og viser film om
naturvern.

21/11 lø: Foreningsmøte i Høyres Hus.



Oktober-himlen rød i vest
og nordenvind imot -
rundt om har løvets siste rest
bredt teppe for min fot.
Hver blomst er død, hvert tre for-

latt,
hver liten fugl er fløyet bort.
Men i det dunkle skjær av natt
står aftenstjernen blek og matt
og lunden taus og sort.

- Alvilde, engang var du min,
hvorhdst jeg ,gikk og stod.
Du tendte solen i mitt sinn
og var meg evig god.
Men dengang var det sommertid
med blomsterduft og fulle trær,
og bekken sang i lund og li
hvor liljen vugget svanehvit
i gyllent måneskjær.

Gabriel Scott.

STAVANGER.
15/10 to: Bingo·kveld v/Opplysningskomi

teen.
17/10 lø: Høstfest v/ UngdOh1skl~bben.;

22/10 to: Konrad Rendedal kaserer om
naturvern •.og viser film.

29/10 to: Omvisning på Sola lufthavn v/
Opplysningskomiteen.

5/11 to: Arsmøte i Idrettsforeningen og
Sjakklubben.

14/11 lø: «Stjerne»·fest v/ Opplysnings
komiteen.

26/11 to: Filmkveld v/ Opplysningskomiteen.
3/12 to: Foredragskveld v/ Opplysnings

komiteen.
5/12 lø: Døveforeningens 70 årdest. ..
12/12 lø: julebord-arrangement i Døves

Hus.
Misjonsforeningen har møte siste onsdag

i hver måned, vekselsvis hos Haraldseide og
Halvorsen.

DØVES MENIGHET
Gudstjenester og møter
25/10 sø: Døvegudstjeneste v/ Hammer.

Nattverd.
8/11 sø: Døvegudstjeneste v/ Haraldseide.
15/11 sø: Hinna kirke vI Hammer. Kon

firmasjon.
22/11 sø: Døvegudstjeneste v/ Haraldseide.

Nattverd.
6/12 sø: jubileumsgudstjeneste vi C. Vogt.

Svendsen i forbindelse med Stavanger kr.
Døveforenings 70 års jubileum. Kirke·
kaffe.

13/12 sø: Døvegudstjeneste v/ Haraldseide.
Nattverd.

24/12 julaften: Familiegudstjeneste kl. 16 v/
Haraldseide.

Døves Kvinneforening
har møte på Døves gamlehjem Vikedals-

gt. 1:
21/10 on: Møte kl. 19.00.
18/11 on: Møte kl. 19.00.
16/12 on: Møte kl. 19.00;

TUR TIL SKUDENES MED
FISKEKONKURRANSE

Stavanger kr. Døveforening, i samarbeid
med menighetsrådet, arrangerte også i høst
en utflukt kombinert med fiskekonkur
ranse. Målet for turen var i år Skudenes.
Søndag 6/9 møtte de døve fram ved Bjerg
sted-terminalen. hvor vi tok turen med den
nye bilferja «Skudenes» over Boknafjorden.
Ved opptellingen viste det seg å være 35
av oss. Været var bra. men Boknafjorden er
kjent for å være et av de hardeste havstyk
kene i Rogaland. «Skudenes» hev godt på
seg i de store dønningene, så det var mange
bleke nebb å se. Heldigvis var turen så
kort at det ikke var så mange som måtte
ofre til krabbene. Kommet vel fram til den
UILe. koselige. byen Skudenes, ble vi mottatt
aven som pastor Haraldseide hadde tatt
kontakt med for å ordne oppholdet for oss.
Medlemmene av Haugesurid' Døvefbrenrrig,
som vi hadde avtale med, var ikke kommet.
Halvparten av deltakerne ble kjørt med en
Uten buss til bestemmelsesstedet. Etter
en halv time kom bussen tilbake etter resten
av oss. Haugesunderne var ennå ikke kom
met. Vi måtte kjøre uten dem til «Freda
tun», som stedet hette, et fritidssenter som
Skudenes Kr. Ungdomsforening eier. Det
var blitt invidd av biskop Hagesæter dagen
før. så vi fra Stavanger var de første som
tok stedet i bruk. Det var et flott sted, like
ved sjøen, og utsiktene for fiskekonkurran
sen var de beste. Innvendig var sentret enda
flottere. Mange av de døve ønsket seg et
feriehjem akkurat slik. Kommet inn. ble vi
servert kaffe til medbrakt mat. Haraldseide
holdt andakt og talte over dagens tekst.
Akkurat da kom de døve--frat1augesund-;
Det hadde vært en misforståelse m. h. t.
båtens ankomst til Skudenes, men de fant
da fram. Og det var hyggelig å få en prat med
våre venner fra nord for Stavanger.

Kl. 12 startet fiskekonkurransen. Allerede
etter et par kast kunne john E. Knutsen
hale opp en rusk aven lyr. Sønnen til Ing
vald Rondestveit hadde også fått napp.
Men så begynte Arne Samuelsen å få fiske
lykke. På kort tid halte han opp 5 stykker.
blant dem en fin makrell. Plutselig fikk vi
se Bente Holberg sveive inn. Da det gikk
altfor sent for henne, tok hun hendene til
hjelp og halte i land en stor. feit makrell.
Konkurransen ble avblåst kl. 14. Deltakerne
dro tilbake til «Fredatun», hvor vi ble trak
tert kaffe igjen. Praten dreide seg selvsagt
om fisking. Spenningen var stor om hvem
som hadde gått av med seiren. Tipsene gikk
i retning av John E. Knutsen og Arne Sa
muelsen. med Knut Rondestveit som out
sider. Etter kaffen ble så kontrollveiingen
foretatt. Det viste seg atJohn E. Knu~sen

hadde vunnet med 1.95 kg. Forresten ikke
så rart - han var jo nesten på hjemlige trak
ter. De som kom nærmest: Arne S"amuelsen
1.5 kg. Knut Rondestveit 0.9 kg. Arnulf
Pedersen 0.8 kg. Bente Holbergs makrell
veide også hele 800 gram. Minste fisk hadde
Knut Rondestveit med 14 cm. mens Arne
Samuelsen hadde den nest minste, bare 5 cm
lengre.

Praten gikk livlig, til det ble på tide å
dra hjemover. Flere tok «apostlenes hes.
ter» fatt og fikk seg en fin spasertur til Sku
denes. hvor en også fikk anledning til å se
seg om i den koselige byen. Kl. 18.15 gikk
ferjen, og etter at vi hadde tatt hjertelig
avskjed med våre venner i Haugesund. bar
det videre over Boknafjorden til Stavanger.
En i alle deler vellykt tur var slutt. Vi hadde
da avtalt med haugesunderne at neste års
tur skulle gå til Nedstrand i Ryfylke. Vi
gleder oss allerede.

Fest med premieutdeling fra fiskekonkur~

ransen ble holdt i Døves Hus lørdag 19/9.
Noen av haugesunderne, med første
premievinneren i spissen. hadde funnet vei·
en til festen. Dessverre var frammøtet ellers
ikke så godt, bl. a. var det flere av styre
medlemmene som glimret ved sitt fravær.
Vi må kunne forlange at de viser litt mer
interesse for et arrangement foreningen
står ansvarlig for. Men nok om det. Vi
fikk iallfall en fin middag. karbonade med
grønnsaker. Dessuten herlig is og kaffe,
Vi fikk også se en film fra fiskekonkurransen.
Det ble delt ut fornuftige premier. og pre
mievinnerne ble hjertelig hyllet. Ka. Sa.

BERGEN
19/10 ma: Ungdomsklubben øver i folke·

dans. _
20/10 ti: Døves Glede har basar i foreningen

kl. 19.00.
22/10to: Døves Glede har basar i foreningeri

kl. 19.00.
24/10 lø: Døves Idrettsklubb har 65 års

jubileumsfest på «Gamle Bergen».
26/10 ma: Ungdomsklubben øver i folke

dans.
28/10 on: Døves misjonsforening hos fru

Hammer.
29/10 to: Kunnskapstevling v/ opplysnings

komiteen.
3/11 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
4/11 on: Døveforeningen har styremøte på

styrerommet kl. 19.30.
5/11 to: Diskusjonskveld v/opplysningsko

miteen.

DØVEPREST-MØTE
med gudstjeneste og kirkekaffe
i Bergen
Søndag 18. oktober blir det gudstjeneste i
Landås kirke kl. 11.00 ved døveprestene
Vogt-Svendsen og Hammer. Det blir ofring
til døvekirken på Madagaskar. (Vi tar et
nytt kraft·tak for dette slik at ingen andre
skal true Bergens ledelse i innsamlingen.)

Denne gudstjenesten er et ledd i et døve"
prest-møte. Alle døveprestene blir til
stede. Etter gudstjenesten blir det kirke
kaffe i menighetslokalet. Der kan du treffe
prestene og andre av dine venner.

MØRE - ROMSD.
17/10 lø: Medlemsmøte kl. 17.
14/11 lø: Kulturkveld v/ Opplysningskomi

teen kl. 17.
28/11 lø: Medlemsmøte kl. 15. Fastsettelse

·av_neste års- progr~m.
29/11 sø: Gudstjeneste v/ pastor Hammer

kU 1, .
12/12 lø: julebord v/ Opplysningskomiteen

kl. 17.

TRONDHEIM
15/10 to: Dameforeningen.
17/10 lø: Ungdomsgru ppa har høstfest.
18/10 sø: Døveforeningen.
20/10 ti: Døveforeningen, filmkveld.
22/10 to: Idrettslaget har medlemsmøte.
27/10 ti: Ungdomsgruppa har trening til kul·

turdagene.
10/11 ti: Ungdomsgruppa.
24/11 ti: Ungdomsgruppa.
8/12 ti: Ungdomsgruppa har julebord.
31/12 to: Ungdomsgruppa har fest nyttårs.

aften:
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A.S VIUL TRESLIPERI
VIUL

MANGLER DE EN KNAPP?

A.S KNAPPEHUSET

Kongensgate 29

OSLO

A.s Frøya Fiskeindustri
NESSET - FRØYA

Post, telefon: DYR VI K

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon *530690

Maskiner - Verktøy
Rekvisita

Maskin%ÆLundel'o.
OS LO

FAVANG YSTERI
FAVANG

Riksveien over Oslofjorden
Bastøfergene

Aktiese/skapet Alpha, Moss

A.s Sjølie & Birch

Olaf Schous vei 8 - OSLO 5 - Tlf. *371870

Alt i V.V.S. - en gros

CHRISTIANIA SPIGERVERK



Vi bygger
DØVEKIRKE

opa
MADAGASKAR

Bidrag sendes: Døvekirken på Madagaskar, Trollia 23,5082 Eidsvågneset.
Postgiro 81644.

Tidligere innkommet ... « 1.255
kr. 1.380

3. Rogaland
Sigrunn Nygaard «100
N. N « 100
Jakob Hestnes ........« 10
Olav Hestnes. . . . . . . . ..« 10
Borgny Storhaug ..... ,« 10
G. Haraldseide og frue.« 20
Birger Olsen ..........« 10
J. og N. Røssland .....« 10
Arnulf Pedersen .......« l O
Tidligere innkommet . .. « 1.019

kr. 1.299

Bergen opp igjen 4. Aust-Agder
Tidligere innkommet ... kr. 1.100

2. Oslo
Gunnar Vatn ......... kr. 10

6. Møre og RomsdalHaldis B. Vatn ........ « 10
Linda B. Vatn « 5 Tidligere innkommet ... kr. 1.010........
Harald B. Vatn ........ « 5
Helge B. Vatn ........ « 5 7. Hedmark
Ellin B. Vatn .......... « 5 Tidligere innkommet ... kr. 850
Johannes Stenseth ..... « 10
Jose Peris C med frue .. « 10 8. Sør-Trøndelag
Ola Bergseng .......... « 5 Tidligere innkommet kr. 718,85
Josef Hovden 10

........... «
Jan Stenklopp ......... « 10
Ronald Landberg ...... « 10 9. Østfold

Willy Mauer .......... « 5 Utlodning ved kirkekaffe
Dagny Bjelland ........ « 5 i Råde ............ kr. 121,75
Ann Mari Kjølleberg . . « 10 Døves menighetsråd .. « 78,25
Oddlaug og Bernt KjølIe- Tidligere innkommet .. « 375,00

berg ............... « 10 kr. 575,00

« 1.582,28
« 1.026,OQ

kr. 2.608,28

Spådommen fra siste nr. viste seg å
være sann! Bergen har sikret seg en
solid ledelse som det skal bli vanskelig
å ta igjen. Og Bergen har nye overras
kelser å by på! I november kan Roga
land komme med en overraskelse, så
spenningen vil være på topp. Men Vest
landet er ikke redd konkurransen fra
andre distrikter. Og Vestlandet vil ikke
bli bedrøvet om andre seiler forbi. Men
der vest lover de i tilfelle hard seilas!
Oslo er nå på annenplass, men hoved
staden med en tredjedel av landets døve
vil nok ikke være tilfreds med dette.
Rogaland har gått forbi Aust-Agder,
ellers er det ikke store forandringer.
Peder Wollan i Fauske oppfordrer alle
til å gjøre en stor innsats så vi kan nå
målet. Han ser helst at Nordland vin
ner, og han går selv foran med et godt
eksempel. Heia, Nordland!

1. Bergen
Astrid TeInes kr. 20,00
Ellen Rossnes «10,00
Nils Bjørø ..........« 10,00
Gunhild Bjørø ......« 10,00

Hans Lie «
Sverre jr.. . . . . . . . . . .. «
Britt................ «
Offer iBiskopshavn

Døves dag .
Tidligere innkommet .

10,00
10,00
10,00

5. Hordaland
Margot Hammer kr. 10
Gerd Bjørnsen ........« 10
Karl Gunnar Bjørnsen .« 10
Inger Marie Bjørnsen ..« 10
Berit Louise Bjørnsen. ..« 10
Tidligere innkommet. .. « 1.010

kr. 1.060

N&r De allikevel skal
legge Dem, bruk da
helst en flat pute
istedenfor en tykk
(Forutsatt at det
ikke er noe iveien
med hjertet Deres!)

Hvis De allikevel
spiser alene. sørg
for lilt hyggelig
musikk vea mMidet,
del er godt for
fordøyelsen !

'*
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Løsningen på kryssorden på side 13.
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10. Nordland
Peder Wollan kr. 100
Tidligere innkommet ...« 220

kr. 320

11. Telemark
Tidligere innkommet ... kr. 290

12. Sogn og Fjordane
Jofrid Sunnarvik kr. 10
Magnus Leivestad .... . « 10
Tidligere innkommet ... « 175

kr. 195

13. Buskerud
Tidligere innkommet ... kr. 110

14. Oppland
Tidligere innkommet ... kr. 50

15. Akershus
Tidligere innkommet ... kr. 30

16. Troms
Tidligere innkommet ... kr. 20

17. Finnmark
Tidligere innkommet ... kr. 10

17. Vestfold
Tidligere innkommet ... kr. 10

Utenom /ylkesregnskapet
Tidligere innkommet. . . .. kr. 1.236,20

Tidligere er kvittert for .. kr. 10.515,05
I dag kvitterer vi for ... « 2.437,28
Hittil innkommet i alt .. kr.. 12.952,33

28/91970 Margot Hammer.

40.000

30.000

VI BLIR ALLE DØVE
.- OMKRING AR 2000
En del av de omlag 200.000 som
besøker popfestivalen på øya
Wight i sommer, kommer trolig
til å reise derfra døve, skriver det
britiske legetidsskrift «The World
Medicine».

Grunnen til dette. heter det
i artikkelen, er at det under festi
valen skal brukes forsterkere som
er tre ganger sterkere enn de som
ble nyttet under popfestivalen i
Woodstock i fjor.

Det blir mer og mer vanlig,
skriver «The World Medicine»,
at unge mennesker behandles for
hørselsskader som de har pådratt
seg på diskotek og under pop
festivaler.

Kanskje kan det være en trøst
for dem som kommer døve til
bake fra Wight, å vite at hvis
støynivået fortsetter å stige med
en decibel årlig - og det er
mindre enn den årlige økningen i
USA mellom 1954 og 1965 
kommer menneskene til å leve i
fullstendig stillhet omkring år
2000 - fordi alle da er blitt døve.

DØVE.AKTUE.LT I TV

Torsdag 29. oktober kl. 19.20 kommer
endelig igjen et fjernsynsprogram med
tittelen «Aktuelt for og om døve».
Programmet er ved John Vigrestad og
Gunnar Grøndahl, og varer i 40 mi
nutter.

BARNEBEGRENSNING

I India er det som kjent et stort pro
blem å skaffe befolkningen nok mat, og
regjeringen går sterkt inn for barne"
begrensning.

I hvert nummer av det indiske døve
forbundets tidsskrift «Mook-Dhwani»
finner vi en halsides annonse:

Når skal jeg ha mitt neste barn ?
Legene sier at de første 4 eller 5 årene

er mest avgjørende for barnas utvik
ling. Også av hensyn til morens helse
er det best at det går 3 eller 4 år mellom
fødslene. Mange enkle, sikre og effek
tive metoder for fødselskontroll er til
gjengelige i dag. Ta ingen sjanser. Nå
kan du få barn bare når du ønsker det.
Henvend deg til nærmeste senter for
familie-planlegging i dag. Der får du
gratis opplysninger og service.

Det anbefales ektepar å nøye seg med
to barn.

Ja, dette var altså India, men en må
regne med at flere og flere land etter
hvert vil måtte gå inn for barnebegrens
ning, på grunn av matvaresituasjonen
m.m. Foreløpig er nok «Mook-Dhwa
ni» det eneste døvebladet som bringer
propaganda for barnebegrensning.

TEGNSpRAK-ORDBOK
I FINLAND

Det finske døveforbundet har gitt ut
en liten tegnspråkordbok, omfattende
300 «grunn-tegn» (eller en slags ABC
bok i tegnspråket). Boken har fått
tittelen «Sano se kasin!» (<<Si det med
hendene!») - som vel er en noe uheldig
tittel, ettersom det er tale om å si det
med munnen og supplere med hendene.

20.000 -

• 12.952,33 pr. 28/9.

Kr. 40.000 er målet/or lO-kronerullingen.

FLYTTER DU?

Husk å melde adresse-forandring så fort
som mulig.
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+tusle
IV. UNGE DØVES KULTURDAGER

i Drammen 31. okt. og 1. nov.

Norske Døves

Landsforbund

Hovedkontor:

Mølledalsveien 17, 5000 Bergen
Albert Breiteig, forbundssekrt'tær
Eilif Ohna, døvekonsulent
Telefonsentral: 94996
Bankgiro: 8401.07.00840
PQstgiro: 7 06 69

Avdelingskontor Oslo:

DØVE DIKTE.RE
I SOVJET

I løpet av de siste 30 årene er det ut
kommet diktverk i bokform av 16 døve
mannlige og kvinnelige diktere i Sovjet
unionen. En av dikterne er Olga
Skorokhodova (omtalt i Døves Jul for
noen år siden). Hun er døvblind. Hen
nes bøker er trykt på 25 språk. - En
annen kvinnelig dikter, Nina Novossel
nova, var barn da de tyske styrkene
trengte inn i Sovjet-unionen. Hun mis
tet hørselen under en bombe-eksplosjon,
og diktene hennes handler om rystende
opplevelser under krigen. - Den yngste
av de døve forfatterne er Galina Chvets.
Hun er lærer ved en videregående skole,
og hun er yngre enn mange av sine
elever.

DØV HERTUG
pA KONSERT

En engelsk adelsmann, den 6. hertug av
Devonshire (1790-1858) var helt døv
fra 20 års alderen. I de 48 årene han
levde som fullstendig døv, gikk han på
konsert to ganger hver uke, til tross for
at han ikke kunne høre en tone. Ingen
vet hvorfor.

Kanskje var det på trass. Kanskje
var det for å innbille folk at han ikke
var døv. Eller var det for kjedelig for
ham på slottet? Gikk han til disse kon-

sertene fordi han likte seg blant mange
mennesker? Eller kanskje han syntes
det var morsomt å se musikerne og
sangerne? (De kan jo ofte virke ganske
underholdende.)

Dette mysteriet får vi aldri noe svar
på. Historien forteller bare at hertugen
var helt døv i 48 år, og at han likevel
gikk på to konserter hver uke.

HAND-ALFABE.TE.T
I FINLAND

Finland har besluttet å ta i bruk det
internasjonale enhånds-alfabetet, etter
forslag fra den finske tegnspråk-komi
teen. Dette betyr at finnene bare for
andrer 5 av håndstillingene i sitt nasjo
nale håndalfabet.

Med dette er Finland det første av de
nordiske landene som følger World
Federation of the Deaf's oppfordring.
Norge kommer i en merkelig situasjon,
fordi det nye norske håndalfabetet var
en tilnærming til det finske! Vi hadde
bl. a. godtatt den finske S, som det har
vært så mye strid om.

Etter hva vi erfarer, har Danmark og
Sverige ingen planer om å følge Fin
lands eksempel. Men det er klart at det
er upraktisk at de fire nordiske landene
har hvert sitt håndalfabet. Spørsmålet
om Norge skal gå over til det inter
nasjonale håndalfabetet vil trolig bl
tatt opp av Norske Døves Landsfor
bunds landsstyre i år.

Sven Brunsgt. 7, Oslo 1
John Vigrestad, døvekonsulent
(Treffes sikrest kl. 11-14)
Telefon: 203789
Bankgiro: 5028.05.04669

Døves Tidsskrift:

Møllendalsveien 17, 5000 Bergen
Thorbjørn'Sander, redaktør
Telefon: 94 996
Bankgiro: 8401.07.22232
Postgiro: 1 36 91
Bladkontingent: Kr. 20.- pr. år.

Forbundsformann:

Thor Gisholt,
Storgaten 88, 3900 Porsgnmn
Postadresse:
Postboks 181, 3701 Skien

TV-kontaktmann:

John Vigrestad,
Sven Bruusgt. 7, Oslo 1

Ungdomsarbeid:

Toralf Ringsø,
Nebbestølen 86, 5033 Fyllingsdalen

Trykkeri:

Døves Trykkeri Als.
Møllendalsveien 17, 5000 Bergen
Telefon 94 996

Arbeidskonsulent:

Konrad Rendedal
Kalfarveien 31, 5000 Bergen
Telefon: 31617
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Norges Døve·ldrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

Knepen seier for Norge i
skytelandskampen mot Sverige

Seiren enfinjubileumsgave til Oslo Døves Skytterlag

Døves idrettsklubb. Bergen

65 års jubileumsfest
holdes på

Tracteurstedet Gamle Bergen
lørdag 24. oktobr. kl. 19.

Kr. 60.- pr. person.

Påmelding til Johannes Samuelsen,
Helleveien 1 B, 5000 Bergen

senest 17. oktober.

Harold Nielsen, m. fl. Det var en meget
hyggelig avslutning på en vellykket
landskamp! Til slutt takket skytter
lagets formann Einar Walbækken for
gaver og gode ord i forbindelse med
lagets 25 års jubileum. Det er et fint
miljø blant våre skyttere, og jeg takker
for at jeg fikk være med.

Red.

Det finske døve-idrettsforbund 50 år
Bjørn Myran startet som eneste norske
deltager ved stevnet. For øvrig var det
deltagere fra Polen, Sverige, V.-Tysk
land og Finland.

Det finske forbund har gjennom disse
50 år satt spor etter seg innen døve
idretten, og har ved de fleste verdens
idrettsleker for døve tatt medaljer av

5. september ble det, i forbindelse med
Oslo Døves Skytterlags 25 års jubileum,
arrangert landskamp i skyting mellom
Sverige og Norge, på Østreheim skyte
bane, med Oslo Døves Skytterlag som
teknisk arrangør.

Da jo dette var en begivenhet som
burde vies spesiell oppmerksomhet,
reiste jeg inn til Oslo for å være til
stede ved landskampen og feiringen av
Oslo-lagets 25 års jubileum.

Sammen med Norges Døve-Idretts
forbunds formann Tenden, kom jeg
fram til Østreheim skytebane, sqm vel
villigst var stilt til disposisjon. Her var
de aktive i travel virksomhet med å
stille inn sine geværer og foreta de nød
vendige forberedelser. Blant de svenske
skyttere var det flere kjente fjes som jeg
tidligere hadde hatt mang en hard dyst
med ved bridgebordet, bl. a. ekteparet
Lundvall og Bernt Ryden. På det norske
laget var alle de beste fra D.M. i Stav
anger på plass, med Strand, Andresen
og Haukedalen i spissen. Svenskenes
gamle mesterskytter Arne Snitth var
også på plass.

Som dommere fungerte representan
ter fra stedets skytterlag og Garden
stilte folk til rådighet som skive
anvisere.

Der ble skutt 1/2 Englandsmatch,
60 skudd i 3 stillinger, og hvor de 3
beste fra hvert land ga landskamps
poeng.

Det ble en meget spennende kamp,
hvor resultatet var uvisst til siste skudd.

Sveriges Anders Lundvall var uten
sammenligning landskampens beste
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skytter, med hele 19 poeng foran sin
landsmann Snitth, som individuelt ble
nr. 2, 5 poeng foran Strand, men så var
det bare norsk på de 4 neste plasser,
med Erik Andresen og Anders Hauke
dalen i tett rekkefølge. Ved kontroll
regningen viste det seg at Norge hadde
vunnet landskampen med 3 poengs over
vekt!

Om ettermiddagen -:ar de aktive med
ledere og innbudte samlet til middag på
Hotell Filadelfia, og om kvelden var
man samlet til en hyggelig jubileums
fest i Døveforeningens lokaler, hvor det
ble utdelt premier og minnegaver til de
aktive. Blomster fikk Haukedalen for
25 år som sekretær! Oslo Døves Skyt
terlag ble gjenstand for stor oppmerk
somhet i anledning av sitt 25 års jubi
leum, hvor bl. a. Sven Braathen på
vegne av Oslo Døveforening overrakte
jubilanten en gavesjekk. Det var også
gaver fra Norges Døve-Idrettsforbund
ved Tenden, fra Døves Sportsklubb ved

6. mars i år kunne det finske døve
idrettsforbundet se tilbake på 50 års
virke, og i den anledning ble det holdt
et større internasjonalt stevne i Helsing
fors, samt ble jubileet feiret med en
storstilet fest lørdag 22. august.

Fra Norge representerte Fridtjof M.
Tenden vårt forbund ved jubileet, og

1. Norge
Øystein Strand .
Erik Andresen .
Anders Haukedalen

2. Sverige
Anders Lundvall .
Arne Snitth .
Bernt Ryden .

Individuelt, (ikke premiering)
Anders Lundvall, S .
Arne Snitth, S. . .
Øystein Strand, N .
Erik Andresen, N. . .
Anders Haukedalen, N. ..
Einar Walbækken, N .
Rolf Rotevatn, N. . .
Bernt Ryden, S. . .
Kjell Nysted, N. . .
Alvar Gustafsson, S. . .
Stig Jacobsson, S .
Olle Lerming, S. . .
Helena Lundvall, S. . .

503 P
495 «
494 «

1.492 p

527 P
508 «
454 «

1.489 p

527 P
508 «
503 «
495 »
494 «
455 «
454 «
454 «
450 «
435 «
426 «
390 «
355 «



400m
1. Stanislaw Krawsz, Polen 51.0
2. J. E. Sivervall, Sverige 52.1
3. Marku Ventelå, Finland 53.0

1500 m
1. T. Karvonen, Finland 4.05.8
2. K. Saarikoski, Finland 4.18.4
3. Olli Lehti, Finland 4.20.0

100m
1. Stanislaw Krawsz, Polen 11.5
2. Vesa Hannu, Finland 11.5
3. W. Poszepczynski, Polen 11.8

edleste sort. De finske fri-idrettsmenn
innehar 5 verdensrekorder, og det har
også vært oppnådd meget gode resul
tater i andre idrettsgrener. Når vi så
nevner at Finland har vært godt for
spent med ildsjeler innen administra
sjonen, må vi si at Finland står godt
rustet til å ta fatt på den nye 50 års
periode.

Ved jubileumsstevnet var det god del
tagelse. Bl. a. startet sølvmedalje
vinneren på 5000 m i Beograd. Vi had
de derfor håpet at Myran skulle kunne
presse sin pers. atskillig ned, men han
fikk plunder med benet og klarte med
nød og neppe å fullføre løpet. Tiden
16.13.6 strakk til en 3. plass,.mens po
lakken vant overlegent på gode 15.04,2.
Vi gjengir her de beste resultater:

Det har vært stille med hensyn til fri
idrettsserien, men nå har vi fått inn en
del resultater fra lagene, som viser at
Trondheim fortsatt ligger på første
plass med en del nye resultater, bl. a.
Olaf Garbergs nye døverekord i diskos
på 39.16 og Walter Pedersen med gode
12.88 i tresteg. Hamar har gjort et
kjempehopp og kan glede seg over å
passere alle sine øvrige konkurrenter og
legge seg på hjul med Trondheim. Bare
vel 400 poeng som skiller disse to, og
vi må gi honnør til Hamar-gutta og
Arne Olsen for det fine resultatet! Det
er flott gjort å hoppe fra siste plass i
forrige avregning til 2. plass idag, foran
Oslo og Bergen. Det siste laget er hop
pet opp på 3. plass bare 93 poeng foran
Oslo, som vi ikke har hørt noe fra på
lenge. I Drammen er det bare elendig
heten, med bare 8 resultater på listen.
Det samme er det visst også i Stavanger,
som ennå ikke er kommet med. Ifølge
reglene for Fri-idrettsserien avsluttes
denne 30. oktober, og neste avregning
her i Døves Tidsskrift vil således bli
den siste og avgjørende! Vi minner om
at lagene selv skal sette opp listene,
og at resultater oppnådd etter 30. ok
tober ikke blir med i beregningen ved
fri-idrettsserien 1970.

1. TRONDHEIM
1. Olaf Garberg, slegge 53.60 852
2. Bjørn Myran, 5000 m 15.13.0 811
3. Bjørn Myran, 1500 m 4.11.9 720
4. Olaf Garberg, diskos 39.16 669
5. Walter Pedersen, tresteg 12.88. 663
6. Olaf Garberg, kule 12.79 651
7. Walter Pedersen, 200 m 25.3 531
8. Walter Pedersen, 400 m hekk 67.2 527
9. Walter Pedersen, 400 m 58.2 491

10. Arnt Naurstad, spyd 39.76 487
11. Walter Pedersen, lengde 5.40 .. 468
12. Olav Moen, lengde ult 2.77 .... 457
13. Walter Pedersen, lengde ult. 2.76 451
14. Ola Sande, 800 m 2.20.5.. ... . .. 446
15. Reidar Jakobsen, lengde ult. 2.75 445
16. Jens Markussen, 200 m 26.8.... 415
17. Atle Haugan, høyde 1.50 394
18. Ingolf Rønning, høyde ult. 1.32. 379
19. Torfinn Trondsen, lengde u/t.'2.64 377
20. Karsten Ramsvik, 100 m 13.1.... 373

Sum 10.658

Fri-idrettsserien 1970

2. HAMAR
1. Johnny Olsen, 1500 m 4.21.6 648
2. Johnny Olsen, lengde 6.05 615
3. Alfred Vangen, 1500 m 4.29.4 .. 593
4. Johnny Olsen, diskos 35.36 .... 591
5. Trygve Gunnarrud, 800 m 2.10.4 583
6. Johnny Olsen, spyd 46.17 580
7. Kåre Johansen, spyd 45.16 566
8. Johnny Olsen, 110 m hekk 18.4.. 554
9. Johnny Olsen, 400 m 56.7 541

10. Tormod Bjerke, stav 3.00 528
11. Trygve Gunnarrud, 400 m 57.1.. 527
12. Tormod Bjerke, 200 m, 25.5 515
13. Tormod Bjerke, 100 m, 12.4 501
14. Trygve Gunnarrud, 200 m 26.1.. 468

.15., Tormod Bjerke, lengde 5.39 .. . . 465
10. Alfred Vangen, 200 m 26.6 430

Alpinsamlinger:
September: 26.-27: Barmarksamling

på Døvehytta i Lommedalen.
Oktober: 17.-18: Barmarksamling på

Døvehytta i Lommedalen.
November: 21.-22: Ski- eller barmark

samling på Døvehytta i Lommedalen.
Desember: 19.-20: Ski- eller barmark

samIing på Døvehytta i Lommedalen.

Langrennssamlinger:
September: 26.-27. Barmarksamling på

Døvehytta i Lommedalen.
Oktober: 16.-17.-18: Barmarksamling

på Pellestova.
November: 21.-22: Ski- eller barmark

samIing på Pellestova.
Desember: 19.-20: Skisarnling på Pel

lestova.

Vi går mot en vintersesong hvor store
begivenheter står foran oss, først og
fremst vinterlekene i Adelboden i
Sveits. Disse finner som kjent sted i ti
den 25.-30. januar 1971, og tiden fram
til avreisen må benyttes vel. Norges
Døve-Idrettsforbund har derfor nå
fastsatt tiden for skisamIinger både i
langrenn og alpine grener, slik at de
som mener å ha en sjanse til å bli uttatt
på det norske laget kan melde seg til
disse samlingene. Alle lag tilsluttet
forbundet er tilskrevet om disse tre
ningssamlingene, slik at de kan gi sine
løpere beskjed om å være klar til å bli
med.

Det vil bli en hektisk tid for våre
skiløpere, og kampen om en plass på
laget til vinterlekene i Sveits vil bli
hard. Før man kommer til å utta laget,
vil man ha D.M. og diverse uttagnings
renn å bygge på. Først da kan man med
sikkerhet se hvem av våre løpere som
er i god form, og som har skjøttet sin
trening så vel at de fortjener en plass
på verdensmesterskapslaget ! Så står det
da opp til de aktive selv om de vil gå
inn for å få denne turen.

Følgende treningssamlinger er be
stemt:

DAMER

Skisamiinger og
treningsleire 1970

100m
K. Litvin, Finland 13.6
Kule
1. K. Vuorimies, Finland.. ' . . . .. 10.07
2. M. Kulmala, Finland 9.26
3. K. Litvin, Finland. . . . . . . . . 9.11
Lengde
1. K. Litvin, Finland. . . . . . . . . 5.13
2. A. Liimatainen, Finland .... 3.95

6.77
6.18
6.00

1.77
1.65
1.50

55.48
52.32
49.60

36.08
35.46
34.16

14.10
13.86
13.00

14.10
13.28
12.26

2.05.6

15.04.2
15.48.6
16.13.6

Spyd
1. E. Saarikoski, Finland
2. Simo Kujala, Finland .
3. Hanu Siltanen, Finland .
Kule
1. R. Rantanen, Finland .
2. Bo Henriksson, Sverige .
3. O. Ottela, Finland .
Høyde
1. E. Saarikoski, Finland .
2. L. Jonsson, Sverige .
3. A. Hiekkanen, Finland
Tresteg
1. E. Saarikoski, Finland
2. K. Alajoki, Finland .
3. O. Zakrisson, Sverige
Lengde
1. Vesa Hannu, Finland
2. W. Poszepczynski, Polen '"
3. O. Zakrisson, Sverige .
1000 m sta/ett
Finland .

5.000 m
1. K. Wrobel, Polen .
2. P. Savolainen, Finland .
3. Bjørn Myran, Norge

Diskos
1. M. Pirttilå, Finland .
2. Bo Henriksson, Sverige .
3. Ossi Ottela, Finland
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17. Trygve Gunnarrud, lengde 5.20 . 420
18. Tormod Bjerke, 1500 m 4.59.5.. 411
19. Trygve Gunnarrud, spyd 30.84. 344
20. Bjørn Bekkevold, 1500 m 5.17.0. 320

Sum 10.200
3. BERGEN
1. Kjell Olav Olsen, 800 m 2.03.2. 694
2. Kjell Olav Olsen, 1500 m 4.21.0.. 652
3. Kjell Olav Olsen, 400 m, 54,7 .. 614
4. Kjell Olav Olsen, 3000 m 10.08. 535
5. Svein Tømmerbakke, spyd 42.77 532
6. Svein Tømmerbakke, diskos 32.22 524
7. Kjell Fiskergård, tresteg 11.43 . . 504
8. Kjell Fiskergård, lengde ult. 2.83 494
9. Kjell Fiskergård, høyde ult. 1.40 480

10. Svein Tømmerbakke, kule 10.02. 461
11. Kjell Fiskergård, lengde 5.32 448
12. Svein Tømmerbakke, høyde ult.

1.35 417
13. Kjell Fiskergård, spyd 34.30 402
14. Pål Kjellid, lengde ult. 2.67 395
15. Godthard Langeland, lengde ult.

2.65 . .. ... .. ... ..... . .. . 383
16. Kjell Fiskergård, kule 8.76 366
17. Age Lauritzen, lengde ult 2.57. 333
18. Kurt Oksnes, lengde ult. 2.52. . . 301
19. Pål Kjellid, høyde ult. 1.25 ..... 288
20. Lars Herland, lengde ult. 2.49 .. 282

Sum 9.105
4. OSLO

1. Reidar Brenden, 3000 m 8.55.0. 788
2. Reidar Brenden, 1500 m 4.10.3. 733
3. Tore Christiansen, 800 m 2.07.3 630
4. Per Chr. Larsen, lengde ult. 2.95 567
5. Tor Hammerborg, høyde ult. 1.43 517
6. Per Chr. Larsen, høyde ult. 1.43 517
7. Tor Hammerborg, lengde ult. 2.85 506
8. T. Christiansen, spyd 40.70 .... 501
9. T. Christiansen, lengde 5.46 . . . . 482

10. T. Christiansen, lengde ult. 2.81 481
11. Gunnar Kvitvær, lengde ult. 2.76 451
12. T. Christiansen, 1500 m 4.52.6 . . 449
13. T. Christiansen, 200 m 26.4 .... 445
14. Gunnar Kvitvær, høyde ult. 1.28 327
15. Vidar Gran, lengde ult. 2.55 ... 320
16. Arvid Høiberg, lengde ult. 2.53 307
17. Age Mellbye, lengde ult. 2.50 .. 289
18. Viktor Olsen, lengde ult. 2.48 .. 276
19. Arvid Høiberg, høyde ult. 1.20. 222
20. Ole J. Sigvartsen, lengde ult. 2.37 205

Sum 9.013
5. HELLAS·DØVE DRAMMEN
1. Bjarne Gunnerud, høyde 1.78 ... 662
2. Bjarne Gunnerud, høyde ult. 1.54 651
3. Bjarne Gunnerud, 100 m 12.0 ... 580
4. Bjarne Gunnerud, lengde ult. 2.94 561
5. Erik Johansen, 100 m 12.2 . . . . . . . 540
6. Bjarne Gunnerud, kule 9.47 ..... 420
7. Magne Gaustad, høyde ult. 1.31. . 366
8. Magne Gaustad, lengde ult. 2.50.. 289

Sum 4.069

TRONDHEIM

Karsten Ramsvik har deltatt på stevne
i Ålesund, for skolegutter, og vant
klassen 1954 på 600 m med tiden
1.45.3.

Ved bedriftsstevne på Lerkendal
stilte Walter Pedersen opp på 100 m og
løp på 12.2, og tre dager senere ved
lagseriestevne startet han på 400 m hekk
og fikk tiden 67.2.

I Bodø deltok Arnt Naurstad i spyd
og kastet 39.76, samt løp 200 m på
28.0. En uke etterpå, den 20/8, startet
han ved seriestevne på Aspmyra i
Bodø og fikk følgende resultater:
Slegge 27.76, kule 8.22 og diskos 20.22.
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Olaf Garberg trøndermester i slegge
Olaf Garberg har vært meget konkur
ransevillig i år, og det har båret frukter,
for han vinner det ene stevnet etter det
andre i konkurranse med hørende. Det
er slik man får framgang! Måtte mange
andre av våre aktive følge Olafs eksem
pel! !

I den senere tid har han hatt følgende
serie i slegge: 27/8 vant han kretsmes
terskapet for Trondheim med 52.16
og ble nr. 2 i diskos på 36.26. Ved
Nidelvs stevne kastet han slegga 52.55
og 7/9 var det start ved Døves I.L.'s
stevne med 33.04 i diskos. Dårlige for
hold, med surt og kaldt vær.

Dagen etter landskampen mot V.
Tyskland gikk Olaf hen og ble trønder
mester i slegge på 52.22. Han hadde et
kast på 55.60, men det var hårfint dødt,
og det er bare et tidsspørsmål når han
flytter sin egen rekord. Vi kan fortelle
at Olaf Garberg idag ligger som nr. 5 på
Norges-statistikken i slegge, for hør
ende!

Tre gutter fra Døveskolen startet i
Døves I.L.'s stevne og fikk disse re
sultater: Jens Markussen 100 111 13.5,

Karsten Ramsvik 13.6 og Aslak Hau
gen 13.7.

Walter Pedersen startet i N.T.H.I.s
stevne 14/9 og løp 400 m på 57.0.

Ved seriestevne i Bodø kastet Arnt
Naurstad 22.26 i slegge og hoppet 5.35
i lengde, som er ny pers.

Oppmann
Walter Pedersen

HAMAR
Hamarklubbens oppmann, Arne Olsen,
har gjort underverker med sine gutter,
for nå kommer resultatene på-løpende
bånd for Mjøsbyen! Arne sier han er
fornøyd med guttene, og det er det all
grunn til.

Trygve Gunnarrud startet ved stevne
i Hamar 2/9 på 400 m og løp på 57.1.
Han kan sikkert presse tiden lengre ned.

9/9 startet 4 døve gutter ved kretsens
stevne på Moelv og fikk følgende resul
tater: Junioren Tormod Bjerke, stav
3.00 m. Trygve Gunnarrud 800 m 2.10.4
og tredjeplass, flott gjort! Johnny Olsen,
spyd 46.17 m. Kåre Johansen, spyd
43.43.



HANDKNYTTEDE RYER - MØBELSTOFFER - GARDINER

Sentralbord 19040 - TRONDHEIM

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Boks 27 - Telefon 11274

1601 FREDRIKSTAD

Trondenes Sparebank

HARSTAD

Bjarne Støtvig
Torvet 1, Larvik - Tel. 81917

Gutte-, Ungdoms- og Herreklær

~
MUSTAD

H. Skramstad A.s Farveri

GULLSMED

Arnfinn Aaker

GEILO - Telefon 119

MANUFAKTUR
GARDINER - UTSTYR

Magnus Larsen A.s
Rett ned for Tønsberg torv

Telefon 11 038

Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28 - OSLO 1
Telefon 41 02 20
Dekker all skadeforsikring

Agent for:
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

Bærum Optiske Forretning
EGIDIUS & SCHOU

Drammensv. 601 - Vis a vis Rådhuset, Sandvika
Tlf. 540636 - Filial Stabekkhuset. Tlf. 533238

Briller - Kikkerter - Luper
Batterier til høreapparater

Jacob Klette

DRAMMEN

Klokkestrengbeslag
Aklebeslag
Veskelåser
Broderier

UR - OPTIKK
Etablert 1906

BODØ

BLIKKENSLAGERMESTRE

Telefon 22037

Standard Mønsterforretning
Prinsensgt. 25 - OSLO

Christiania Bank og Kreditkasse

MICHAEL SCHAU & SØNN A.S

ALUMINIUM-VINDUER OG DØRER

FASADEKLEDNING

BAGN
Telefon 26

FAGERNES
Telefon 1520

HAMAR



SANITÆR· OG VARMEANLEGG

Retur-adresse:
Møllendalsveien 17 - 5000 BERGEN

Gabriel Østråt
BI LVERKSTED
Telefon 62020
. SANDNES

Rørhandel

Telefon: *13795 Vestre Strømkai 1 - BERGEN
BESØK VART UTSALG - SE VAR UTSTILLING

Rett over Busstasjanen
Spes.: VW Kranbil 62 020

Kranbil etter arb.tid 63742
Kranbil etter arb. tid 63097

Nils Paulsen
MALERMESTER

Utfører alt malerarbeide
Telefon 13845 - Nøstegt. 65a

BERGEN

O. Wiig
FARVEHANDEL

Telefon 51 744
MOLDE

Herreekvipering - Konfeksjon

Chr. Michelsensgt. 1-3
BERGEN

FA VORITT - stålprodukter
o Tørkestativer O Flaggstenger O Stiger

De kjøper best når De kjøper

FAVORITT
Revheim Stål & Plateindustri
Stend - Tlf. 76410 - Priv. 76998

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Støtt Døvesaken!

Rohdins Restaurant
ALESUND

Telefon 22098

Brødr. Sunde A.s
EtabI. 1917

PLASTFABRIKK

SPJELKAVIK
Sentral bord 39 381

A.s Stoltz, Røthing & CO.
Vetrlidsalmenning 4 - Telefon 11 090

BERGEN

BYENS STØRSTE UTVALG I TAPETER
Ta turen innom TAPETHJØRNET

BERGEN - Tlf. 32620

MATH. M. ANGELVIK.
SKIPSHANDEL "" BERGEN

Telefon: 30014, privat 96.511 - Finnegården 3

ALT I SKIPSPRQVIANT ..'
SKIPS· OG FISKEUTSTYR .

Døves Trykkeri A.s - Bergen


